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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за оръ
жията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73
от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43
от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70
от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79,
94 и 95 от 2015 г., бр. 47, 81 и 103 от 2016 г.,
бр. 103 от 2017 г., бр. 10 и 20 от 2018 г., бр. 37
от 2019 г. и бр. 28 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6 думите „констативен протокол,
издаден от лицата по чл. 133 и маркиране“ се
заменят с „издаване на констативен протокол и
маркиране на оръжието от лицата по чл. 133“.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Техническите спецификации за огнестрелното оръжие с ограничено действие
трябва да гарантират, че същите не могат
да бъдат преработени така, че да произведат
изстрел с куршум или снаряд чрез действие
на взривно вещество с боеприпас, различен
от този, за който са проектирани и произведени. Съответствието с техническите спецификации се удостоверява със сертификат от
производителя.“
§ 2. В чл. 4а, ал. 4 думите „ремонт, извършва“ се заменят с „ремонт и лицата по чл. 133
извършват“ и се създава изречение второ:
„Когато проверката се извършва от лицата по
чл. 133, същите гарантират, че е налице ясно
разделение на тези задачи и на физическите
лица, които извършват дезактивирането.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 накрая се добавя „и оръжейна сбирка“.

2. В ал. 2 след думата „колекциониране“
се добавя „и оръжейна сбирка“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „за самоотбрана“ се
заличават, числото „51“ се заменя с „44“, а
накрая се поставя запетая и се добавя „късоцевни огнестрелни оръжия с ограничено
действие за самоотбрана с дължина на цевта
до 30 сантиметра и до 50 броя боеприпаси за
всяко огнестрелно оръжие“.
2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“;
б) в т. 2 числото „300“ се заменя с „500“;
в) в т. 5 след думата „колекциониране“ се
добавя „и оръжейна сбирка“;
г) създава се т. 7:
„7. за самоотбрана късоцевни огнестрелни
оръжия с ограничено действие с дължина на
цевта до 30 сантиметра и до 50 броя боеприпаси за всяко огнестрелно оръжие.“
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „автоматизиран“
се добавя „електронен“, а накрая се поставя
запетая и се добавя „с изключение на производството на оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „и данни за издадените удостоверения по чл. 13, ал. 4“ се заменят
със „с изключение на данни за разрешенията,
отказите и удостоверенията, издадени по реда
на глава втора“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Данните по ал. 2 се събират, съхраняват
и обработват по електронен път.“
§ 6. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) В Министерството на икономиката се създава и поддържа регистър на
физическите и юридическите лица, получили
разрешение или удостоверение за производство
на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. данни за издадените разрешения по
чл. 13, ал. 1, отказите за издаване и данните
за издадените удостоверения по чл. 13, ал. 4;
2. данните, включени в разрешенията/
удостоверенията, идентифициращи лицата,
на които са издадени;
3. дата и номер на разрешението/удостоверението, чието действие е прекратено поради
прекратяване дейността на лицето;
4. идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, идентификационни данни на взривните вещества и
категорията на пиротехническите изделия,
вк лючени в издадените разрешения/удостоверения, както и данни за вида, марката,
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калибъра и серийния номер на пневматичните
и на предупредителните и сигналните оръжия;
5. данни за всички преработвания или
модификации на огнестрелно оръжие, водещи
до промяна в неговата категория;
6. данни за количествата взривни вещества
и пиротехнически изделия и за броя огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, включени в
издадените разрешения/удостоверения;
7. данни за бракувани и унищожени взривни
вещества, пиротехнически изделия, оръжия
и боеприпаси; данни за оръжия и боеприпаси – обект на утилизация;
8. данни за извършените административни нарушения, наложените за тях наказания
и/или принудителни административни мерки
по този закон.
(3) Данните по ал. 2 относно взривните
вещества, боеприпасите и пиротехническите
изделия се съхраняват за срок 20 години след
датата на вписването им в регистъра. Данните по ал. 2 относно огнестрелните оръжия и
основните компоненти, включително свързаните с тях лични данни, се съхраняват за
срок 30 години след датата на унищожаване
на огнестрелните оръж и я или основните
компоненти.
(4) Данните по ал. 2 относно огнестрелните
оръжия и основните компоненти може да бъдат
предоставени при поискване на митническите
органи за срок до 10 години след датата на
унищожаване на огнестрелното оръжие или
на основните му компоненти, а на органите
на наказателното производство – за срок до
30 години.“
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „с изключение
на дейностите по реда на глава втора“;
б) в т. 3 накрая се добавя „и издаване на
разрешения и удостоверения за дейностите
по реда на глава втора“.
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1 – 8а“ се заменят с „ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 8а“, а след
думите „на МВР“ се поставя запетая и се
добавя „средствата по ал. 1, т. 3 постъпват по
бюджета на Министерството на икономиката“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Таксите по ал. 1 може да се заплащат
по електронен път.“
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 и 4 думите „директора на ГДНП
на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Процедурата по искане и издаване
на разрешение за производство може да се
извършва по електронен път.“
§ 9. В чл. 15, ал. 1 думите „директора на
ГДНП на МВР“ се заменят с „министъра на
икономиката“.
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§ 10. В чл. 16 след думата „подава“ се добавя
„писмено или по електронен път“, а думите
„директора на ГДНП на МВР“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„подават“ се добавя „писмено или по електронен път“, а думите „директора на ГДНП
на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“.
2. В ал. 3 и 5 думите „директора на ГДНП
на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“.
§ 12. В чл. 17а, ал. 1 в текста преди т. 1
след думата „подават“ се добавя „писмено
или по електронен път“.
§ 13. В чл. 18 в текста преди т. 1 след
думата „подават“ се добавя „писмено или
по електронен път“, а думите „директора на
ГДНП на МВР“ се заменят с „министъра на
икономиката“.
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „министъра на вътрешните работи“ се заменят с „министъра на
икономиката“.
2. В ал. 2, изречение второ думите „министъра на вътрешните работи“ се заменят
с „министъра на икономиката“, а накрая се
добавя „съобразно възложените с този закон
и други нормативни актове функции на представените в комисията ведомства“.
3. В ал. 3 след думата „писмено“ се добавя
„или по електронен път“.
4. В ал. 5 думите „Директорът на ГДНП
на МВР“ се заменят с „Министърът на икономиката“, а след думата „издава“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
§ 15. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ГДНП на МВР“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
2. В ал. 2 думите „ГДНП на МВР“ се заменят с „Министерството на икономиката“,
а след думата „писмено“ се добавя „или по
електронен път“.
3. В ал. 4 думите „Директорът на ГДНП
на МВР“ се заменят с „Министърът на икономиката“, а след думата „издава“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
§ 16. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„уведомява“ се добавя „писмено или по електронен път“, а думите „ГДНП на МВР“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
2. В ал. 4 думите „Директорът на ГДНП
на МВР“ се заменят с „Министърът на икономиката“.
§ 17. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думата „подава“ се добавя
„писмено или по електронен път“, а думите
„директора на ГДНП на МВР“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
2. В ал. 2 думите „директора на ГДНП
на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“.
3. В ал. 4 думите „Директорът на ГДНП
на МВР“ се заменят с „Министърът на икономиката“.
§ 18. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „директора на ГДНП
на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“.
2. В ал. 3 думите „органите на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с
„Министерството на икономиката“.
3. В ал. 4 думите „съответния орган на
Министерството на вътрешните работи“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
4. В ал. 5 думите „чл. 11“ се заменят с
„чл. 11а“.
§ 19. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 4 думите „органите на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с
„Министерството на икономиката“.
3. В ал. 5 думите „съответния орган на
Министерството на вътрешните работи“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
4. В ал. 6 думите „чл. 11“ се заменят с
„чл. 11а“.
§ 20. В чл. 34, ал. 2 в текста преди т. 1
ду мите „органите на Министерството на
вътрешните работи“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
§ 21. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Боеприпаси кл. 1.4 съгласно препоръките на ООН за превоз на опасни товари
могат да се съхраняват в складове за съхранение на оръжия, отговарящи на техническите
правила и норми за проектиране на строежи,
предназначени за производство и съхранение
на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и
пиротехнически изделия съгласно Закона за
устройство на територията и в съответствие
със Закона за опазване на околната среда.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) Процедурата по искане и издаване на
разрешение за търговия се извършва писмено
или по електронен път.“
§ 22. В чл. 37 в текста преди т. 1 след
думата „подават“ се добавя „писмено или по
електронен път“.
§ 23. В чл. 38 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „писмено“ се добавя
„или по електронен път“.
2. В ал. 4 след думата „издава“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
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§ 24. В чл. 40, ал. 1 след думата „подава“
се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 25. В чл. 41 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„уведомява“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 4 след думата „отразява“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
§ 26. В чл. 42 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „подава“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
2. В ал. 4 след думата „издава“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
§ 27. В чл. 45 ал. 2 се отменя.
§ 28. В чл. 46 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „попълва“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
2. В ал. 2 след думата „предоставя“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 29. В чл. 50 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 след думата „подава“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Подаването на заявление за издаване на
разрешение за придобиване и/или съхранение
на огнестрелни оръжия, взривни вещества и
пиротехнически изделия и получаването на
разрешението се извършват писмено или по
електронен път.“
§ 30. В чл. 51 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „законодателство на
друга държава членка“ се добавя „физически
лица, които са граждани на трета държава“ и
след думата „получаване“ се добавя „писмено
или по електронен път“.
2. В ал. 2 и 3 след думата „получаване“
се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 31. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. За копия на оръжия по чл. 4, ал. 2,
т. 3 не се изисква издаването на разрешение
за придобиване.“
§ 32. В чл. 54 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „граждани на трета
държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България“ се добавя
„физически лица, които са граждани на трета
държава“ и след думата „писмено“ се добавя
„или по електронен път“.
2. В ал. 2 след думата „уведомят“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
3. В ал. 4 след думата „издава“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
§ 33. В чл. 55 след думата „писмено“ се
добавя „или по електронен път“.
§ 34. В чл. 56 се правят следните допълнения:
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1. В ал. 1 след думата „получаване“ се
добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 3 след думата „издадено“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
3. В ал. 4 след думата „подават“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
§ 35. Създава се чл. 56а:
„Чл. 56а. (1) Лицата по чл. 56, ал. 1 – 3
могат да съхраняват копия на оръжия по
чл. 4, ал. 2, т. 3, без да е необходимо да им
се издава разрешение за съхранение.
(2) Лицата по чл. 56, ал. 1 – 3 могат да използват копия на оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3
за културни цели, възстановки или спортни
дейности след получаване на разрешение за
носене и употреба, издадено от директора на
ГДНП на МВР или от оправомощено от него
длъжностно лице, или от началника на РУ на
МВР по постоянен адрес на лицето.“
§ 36. В чл. 57, ал. 1 след думата „писмено“
се добавя „или по електронен път“.
§ 37. В чл. 58, ал. 1, т. 10 след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“.
§ 38. В чл. 61, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думата „подават“ се добавя „писмено или по
електронен път“.
§ 39. В чл. 62 в текста преди т. 1 след
думата „подава“ се добавя „писмено или по
електронен път“.
§ 40. В чл. 63а в текста преди т. 1 след
думата „подават“ се добавя „писмено или по
електронен път“.
§ 41. В чл. 64 в текста преди т. 1 след
думата „подава“ се добавя „писмено или по
електронен път“.
§ 42. В чл. 65, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думата „подават“ се добавя „писмено или по
електронен път“.
§ 43. В чл. 68 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „При постъпване“
се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 2 след думата „писмено“ се добавя
„или по електронен път“.
3. В ал. 5 след думите „РУ на МВР“ се
добавя „писмено или по електронен път“.
§ 44. В чл. 69 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „издават“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
2. В ал. 2 след думите „пиротехнически
изделия“ се добавя „се издават писмено или
по електронен път и“.
§ 45. В чл. 70 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „получило“ се добавя „писмено или по
електронен път“ и след думата „уведомява“
се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 2 след думата „представя“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
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3. В ал. 4 след думата „отразява“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
§ 46. В чл. 71, ал. 1 след думата „подава“
се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 47. В чл. 76 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „постоянно пребиваващи на територията на Република България“
се добавя „физически лица, които са граждани
на трета държава“ и след думата „подават“
се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 2 след думите „територията на
друга държава членка“ се добавя „физически
лица, които са граждани на трета държава“
и след думата „подават“ се добавя „писмено
или по електронен път“.
3. В ал. 5 накрая се добавя „или съответния
орган на третата държава, чийто гражданин
е лицето“.
§ 48. В чл. 77 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4, изречение второ след думата
„представят“ се добавя „писмено или по
електронен път“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Подаването на заявление за издаване
на разрешение за придобиване, съхранение и
носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси
и получаването на разрешението се извършват
писмено или по електронен път.“
§ 49. В чл. 78, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думата „получават“ се добавя „писмено или
по електронен път“.
§ 50. В чл. 78а, ал. 1 и 3 след думата „писмено“ се добавя „или по електронен път“.
§ 51. В чл. 79 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „подава“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
2. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) В складовете към търговските обекти,
както и в самите търговски обекти, лицата
по ал. 1 могат да съхраняват боеприпаси за
всеки калибър нарезни огнестрелни оръжия,
както и за всеки калибър и размер на сачмите
за ловните гладкоцевни оръжия в стандартни
производствени опаковки (кашон или кутия)
в количества, не по-големи от 100 кг за 20 м 2
разгъната застроена площ пропорционално,
изчислени като барутно съдържание на бое
припаси.
(6) В складовете към търговските обекти,
както и в самите търговски обекти, лицата
по ал. 1 могат да съхраняват до 20 кг барут
за 20 м 2 разгъната застроена площ, пропорционално изчислени.
(7) Изискванията по Наредба № Iз-895 от
2011 г. за изискванията към устройството на
обектите, предназначени за търговия с оръжия,
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на
търговия (обн., ДВ, бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 97
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от 2016 г.) и по Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (обн., ДВ,
бр. 72 от 2003 г.; изм., бр. 23 от 2011 г., бр. 98 от
2012 г. и бр. 56 от 2017 г.), както и изискванията
за физическата им защита, регламентирани
в Закона за устройство на територията, не се
прилагат по отношение на обекти, в които се
съхраняват единствено и само боеприпаси и
барути с клас на опасност 1,4S.“
§ 52. В чл. 81 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, 2 и 5 след думата „подават“ се
добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 6 след думата „подава“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Физически лица, притежаващи разрешение за носене и употреба на късо нарезно
огнестрелно оръжие за самоотбрана, могат да
закупуват разрешеното количество боеприпаси
за съответната единица огнестрелно оръжие.“
§ 53. В чл. 81а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „боеприпаси за тях“
се поставя запетая и се добавя „включително
и карабини“.
2. В ал. 2 след думата „издава“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
3. В ал. 3 след думата „подават“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
§ 54. В чл. 83 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „писмено“ се добавя
„или по електронен път“.
2. В ал. 5 след думата „издава“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
§ 55. В чл. 84 се създава ал. 5:
„(5) В 7-дневен срок преди изтичане на
срока на съответно разрешение органът, издал
разрешението, известява по електронен път
(чрез SMS или електронна поща) лицето, че
срокът на разрешението изтича.“
§ 56. В чл. 86 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„уведомява“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 4 след думата „отразява“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
§ 57. В чл. 87, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думата „подава“ се добавя „писмено или по
електронен път“.
§ 58. В чл. 88 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„водят“ се добавя „електронен“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 59. В чл. 96 се създава ал. 5:
„(5) Държавните служители на МВР, ДАНС,
ДАР, ДАТО, Главна дирекция „Охрана“ и
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
при Министерството на правосъдието, слу-
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жителите от Бюрото по защита при главния
прокурор и военнослужещите от въоръжените
сили, офицерите и сержантите от НСО, както
и служителите по чл. 16, ал. 2 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество и държавните служители от ДКСИ, осъществяващи
дейността по чл. 9, т. 18 от Закона за защита
на класифицираната информация, получили
разрешение за придобиване, съхранение и/или
носене и употреба на късоцевно огнестрелно
оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях, могат да закупуват боеприпаси за съответно притежаваното късоцевно
огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни
оръжия след представяне на разрешението,
документ за самоличност и служебна карта.“
§ 60. В чл. 99 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „издава“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
2. В ал. 4 навсякъде след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“.
3. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Оръжейна сбирка или част от нея може
да бъде транспортирана и експонирана на
изложения и експозиции от собственика си,
който притежава разрешение за съхранение,
получено по реда на този закон. Експонирането
на сбирката или част от нея може да бъде за
участие в културни мероприятия, научни и
образователни събития. Транспортирането и
експонирането на сбирката или част от нея
става след подаване на заявление до директора
на ГДНП на МВР или до началника на РУ на
МВР, на чиято територия ще бъдат експонирани оръжията, и получаване на разрешение за
транспортиране. В заявлението се посочват:
оръжията, които ще бъдат транспортирани
и експонирани; периодът, за който ще бъдат
експонирани; мястото, на което ще бъдат
експонирани; маршрутът на транспортиране;
данни за осигурена охрана.
(9) Подаването на заявление за издаване
на разрешение за транспортиране на взривни
вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията
на Република България и получаването на
разрешението се извършват писмено или по
електронен път.“
§ 61. В чл. 101 в текста преди т. 1 след
думата „подават“ се добавя „писмено или по
електронен път“.
§ 62. В чл. 102 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „писмено“ се добавя
„или по електронен път“.
2. В ал. 4 след думата „издава“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
§ 63. В чл. 103, ал. 2 думите „три дни“ се
заменят с „един ден“.
§ 64. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Неогнестрелни оръжия могат да бъдат
транспортирани във вид на колетни пратки по
всички видове транспорт единствено между
търговци, притежаващи съответните разрешения за търговия, при спазване на строги
изисквания за опаковане и съхранение.“
§ 65. В чл. 120 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Лица, пребиваващи на територията на
други държави членки, могат да закупуват
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на
територията на Република България с разрешение за придобиване и с Европейския паспорт
за огнестрелно оръжие, издаден от съответния
компетентен орган на държавата членка, в
която са пребиваващи, след предварително
писмено съгласие от МВР.
(6) Лица, пребиваващи на територията на
други държави, могат да закупуват огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях на територията
на Република България с разрешение за придобиване, издаден от съответния компетентен
орган на държавата, в която са пребиваващи,
след предварително писмено съгласие от МВР.“
§ 66. В чл. 121 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „след получаване на“
се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след думата
„подават“ се добавя „писмено или по електронен път“.
3. В ал. 9 след думата „представя“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
§ 67. В чл. 121а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „получаване“ се
добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 3 в текста преди т. 1 след думите
„ГДНП на МВР“ се добавя „писмено или по
електронен път“.
§ 68. В чл. 122 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „получаване“ се
добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след думата
„подават“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 69. В чл. 124 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „писмено“ се добавя
„или по електронен път“.
2. В ал. 4 след думата „издава“ се добавя
„писмено или по електронен път“.
§ 70. В чл. 132 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „огнестрелните
оръжия“ се добавя „дезактивирането и маркирането на дезактивираните оръжия“.
2. В ал. 3, т. 1 след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“.
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§ 71. В чл. 145, ал. 1, т. 3 след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“.
§ 72. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „полицейските органи“
се заменят с „органите“.
2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Условията и редът за осъществяване на контрол
от комисията по чл. 19, ал. 2 върху дейностите
по чл. 1, ал. 1, т. 1 се определят с наредба на
министъра на икономиката.“
§ 73. В чл. 162 ал. 1 и 3 се отменят.
§ 74. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „полицейските органи“ се
заменят с „органите“, а накрая се добавя „а за
нарушения по глава втора – и от министъра
на икономиката или оправомощени от него
длъжностни лица“.
2. В ал. 2 след думите „министъра на вътрешните работи“ се добавя „или министъра
на икономиката“, а думата „него“ се заменя
с „тях“.
§ 75. В чл. 216, ал. 1 в изречение първо
след думата „постановление“ се добавя „издадено от орган на МВР“ и думите „в МВР“
се заличават, а в изречение второ думите „на
МВР“ се заличават.
§ 76. В допълнителните разпоредби в § 1
се създават т. 40, 41 и 42:
„40. „Огнестрелно оръжие с ограничено
действие“ е огнестрелно оръжие, специално
проектирано и произведено, за да произведе
изстрел с боеприпас, който е специално проектиран и изработен с цел невъзможност за
нанасяне на поражения и/или наранявания,
причиняващи смърт, и е снаряден с куршум
или снаряд, произведен от еластичен материал – каучукова/гумена смес без метална
сърцевина и/или метални елементи в него, с
кинетична енергия не по-голяма от 91 джаула.
41. „Боеприпас за огнестрелно оръжие
с ограничено действие“ е боеприпас, който
е специално проектиран и изработен с цел
невъзможност за нанасяне на поражения и/
или наранявания, причиняващи смърт, и е
снаряден с куршум или снаряд, произведен
от еластичен материал – каучукова/гумена
смес без метална сърцевина и/или метални
елементи в него.
42. „Оръжейна сбирка“ е сбирка от огнестрелни и/или хладни оръжия, които не се
явяват културни ценности по смисъла на чл. 7,
ал. 4, т. 2 от Закона за културното наследство.“
§ 77. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните допълнения:
1. В § 18 в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на
образците на документи, издавани по реда на
глава втора, които се утвърждават със заповед
на министъра на икономиката“.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

2. В § 31 след думите „Министерския съвет“
се поставя запетая и се добавя „министъра
на икономиката“.
§ 78. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
(ДВ, бр. 37 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните
изменения и допълнения:
1. В § 67, ал. 2 думите „31 декември 2020 г.“
се заменят с „31 декември 2022 г.“.
2. В § 68:
а) в ал. 2 след думите „за културни цели“
се добавя „или спортни дейности“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Копията на оръжия по чл. 4, ал. 2,
т. 3, употребявани за културни цели, се обезопасяват само при наличие на конструктивна
възможност за това.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 79. Издадените до влизането в сила на
този закон разрешения и удостоверения по
реда на глава втора запазват действието си.
§ 80. Неприключилите до три месеца след
обнародването на този закон производства
по издаване на разрешения или удостоверения за производство на оръжия, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
се довършват по досегашния ред.
§ 81. В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон информацията от регистъра по чл. 11, отнасяща се до дейностите по
глава втора, и архивът, съхраняван в ГДНП на
МВР, се предоставят на хартиен и електронен
носител на Министерството на икономиката,
като ГДНП на МВР запазва копие на същите.
§ 82. (1) В срок до три години от влизането в сила на този закон Министерството
на вътрешните работи създава електронния
регистър по чл. 11.
(2) В срок до три години от влизането в сила
на този закон Министерството на вътрешните
работи и Министерството на икономиката
осигуряват техническа възможност за подаване, получаване и издаване на съответните
документи по закона по електронен път.
§ 83. В срок до 6 месеца от влизането в
сила на този закон министърът на икономиката
издава наредбата по чл. 152, ал. 4.
§ 84. (1) Параграфи 5 – 11, § 13 – 18, § 19,
т. 2, 3 и 4, § 20, 72, 74, 75 и 77 влизат в сила
три месеца след обнародването на закона в
„Държавен вестник“.
(2) Параграф 55 влиза в сила три години
след обнародването на закона в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 ноември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8702
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 243
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Поточарка, община Крумовград, област
Кърджали, на 28 февруари 2021 г.
Издаден в София на 18 ноември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
8975

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310
ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г.

за допълнение на Постановление № 381 на
Министерския съвет от 2019 г. за изпълне
нието на държавния бюджет на Република
България за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2020 г.;
изм и доп., бр. 20, 39 и 56 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 66:
„Чл. 66. (1) Средствата от заема по споразумението за заем между Европейския съюз
и Република България, сключено съгласно
чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/672
на Съвета от 19 май 2020 г. за създаване на
Европейски инструмент за временна подкрепа
с цел смекчаване на рисковете от безработица
при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19 (OВ, L 159
от 20 май 2020 г.), постъпват в централния
бюджет.
(2) Постъпленията от заема по ал. 1 се
администрират от Министерството на труда
и социалната политика, а плащанията по
неговото обслужване – от Министерството
на финансите.
(3) Средствата от заема по ал. 1 постъпват
по отделно открита за целта сметка в евро на
централния бюджет в Българската народна
банка с титуляр – Министерството на труда
и социалната политика.
(4) След постъпването им по сметката по
ал. 3 сумите от съответния транш по заема
се превеждат по определена от министъра на
финансите сметка на централния бюджет.“
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Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8992

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311
ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират от органите на
държавния здравен контрол и националните
центрове по проблемите на общественото
здраве по Закона за здравето, приета с Пос
тановление № 242 на Министерския съвет от
2007 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г.; изм., бр. 39
и 101 от 2010 г., бр. 5, 16 и 38 от 2011 г., бр. 1
и 81 от 2012 г. и бр. 17 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 2 се отменя.
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. За издаване на разрешение за обработване на храна с йонизиращо лъчение,
за всеки отделен вид храна се събира такса
149 лв.“
§ 3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. За издаване на разрешение за пренасяне на покойник/тленни останки/урна извън
страната се събира такса 20 лв.“
§ 4. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. За издаване на сертификат за минерална или изворна вода, добита от конкретно
водовземно съоръжение на територията на
Република България, се събира такса 63 лв.“
§ 5. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. За издаване на удостоверение за
регистрация за извършване на дейност обработване на храни с йонизиращо лъчение се
събира такса 1125 лв.“
§ 6. Член 17 се отменя.
§ 7. Член 17б се изменя така:
„Чл. 17б. За вписване в регистъра на бизнес
операторите и обектите за производство на
бутилирани натурални минерални, изворни и
трапезни води се събира такса 30 лв.“
§ 8. В раздел V „Такси за издаване на становища“ се създават чл. 28а и 28б:
„Чл. 28а. За издаване на становище относно спазването на граничните стойности
на показатели за шум се събира такса 40 лв.
Чл. 28б. За издаване на становище за
съответствие на храни, предназначени за
кърмачета, храни за специални медицински
цели и храни, в които са вложени витамини,
минерали и някои други вещества, с нормативните изисквания се събира такса 30 лв.“
§ 9. В раздел VI „Други такси“ се създават
нови чл. 30 – 32:

ВЕСТНИК
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„Чл. 30. (1) За извършване на допълнителни
проверки, които се налагат от констатирано
несъответствие с установените изисквания
при извършване на официален контрол или
по сигнали и жалби на граждани, се събира
такса 15 лв. за служител на час.
(2) Таксата по ал. 1 не включва таксите за
извършените лабораторни анализи, които се
заплащат допълнително.
Чл. 31. (1) За издаване на заповед за приз
наване на натурална минерална вода или
изворна вода, добивана на територията на
Република България, се събира такса 30 лв.
(2) За промяна в обстоятелствата, посочени
в заповедта по ал. 1, се събира такса 20 лв.
Чл. 32. (1) За издаване на заповед за приз
наване на натурална минерална вода или
изворна вода, добивана в трета страна, се
събира такса 126 лв.
(2) За промяна в обстоятелствата, посочени
в заповедта по ал. 1, се събира такса 63 лв.
(3) Таксите по ал. 1 и 2 не включват таксите
за извършените лабораторни анализи, които
се заплащат допълнително.“
§ 10. В параграф единствен от заключителната разпоредба думите „и чл. 36в от Закона
за храните“ се заменят с „чл. 112, ал. 2 от
Закона за храните, чл. 66, ал. 2 и 3 от Закона
за управление на агрохранителната верига и
чл. 16б, ал. 6 от Закона за защита от шума в
околната среда“.
§ 11. В приложение № 1 към чл. 29а се
правят следните изменения и допълнения:
1. Ред с код 01.02 и редове с кодове от
01.02.01 до 01.02.04 се отменят.
2. На ред с код 01.04 думите „Микробиология на храните“ се заменят с „Микробиологични изследвания“, а редът след ред с код
01.04 и с наименование „Микробиологични
изследвания на храни“ се отменя.
3. Редове с кодове от 01.04.01 до 01.04.36
се отменят.
4. Ред с код 01.06 и редове с кодове от
01.06.01 до 01.06.126 се отменят.
5. На ред с код 01.08 думите „и добавки в
храните“ се заличават, а редът след ред с код
01.08 и с наименование „Добавки в храните“
се отменя.
6. Редове с кодове от 01.08.01 до 01.08.16
се отменят.
7. Ред с код 01.10 и редове с кодове от
01.10.01 до 01.10.11 се отменят.
8. Ред с код 02.01.03 и редове с кодове
02.01.05 до 02.01.07 се отменят.
9. Ред с код 02.05 и редове с кодове 02.05.01
и 02.05.02 се отменят.
§ 12. В приложение № 2 към чл. 29б след
ред с код 03.67 се създава ред с код 03.68:
„
03.68

Изследване чрез полимеразна 130,00
верижна реакция (PCR) за доказване на COVID-19

“
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§ 13. В приложение № 4 към чл. 29г се
правят следните изменения и допълнения:
1. Редове с кодове от 01.01.01 до 01.01.11 и
редове с кодове 01.01.16 и 01.01.17 се отменят.
2. Ред с код 01.06 и редове с кодове от
01.06.01 до 01.06.133 се отменят.
3. На ред с код 01.07 думите „Храни и
суровини за производство на храни, вкл. генетично-модифицирани храни, хранителни
добавки и аромати, за една проба“ се заменят
с „Микробиология на храни“.
4. Редове с кодове от 01.07.01 до 01.07.98 и
редове с кодове 01.07.117 и 01.07.118 се отменят.
5. След ред с код 01.12.279 се създава ред
с код 01.12.280:
„
01.12.280 Изследване чрез полимеразна 130,00
верижна реакция (PCR) за
доказване на COVID-19

“
6. На ред 05.02 думите „за лицата по чл. 11,
ал. 1 от Наредба № 3 от 2005 г. за условията
и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДВ, бр. 12 от 2005 г.)“
се заменят с „по реда на наредбата по чл. 62,
ал. 2 от Закона за здравето“.
Преходна разпоредба
§ 14. За заявления за извършване на лабораторни анализи и дейности, подадени от
физически или юридически лица, по които
са събрани такси преди влизането в сила на
постановлението, допълнителни такси не се
събират.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8996

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312
ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигу
ряване за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 105 925 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. за
еднократно изплащане на допълнителна сума
към пенсиите за декември 2020 г.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер
50 лв. и се изплаща към пенсията или сбора
от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер.
(3) Допълнителната сума по ал. 1 се изплаща над ограничението по § 6, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
Кодекса за социално осигуряване.
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Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8997

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313
ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г.

за извършване на промени на утвърдените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г. максимални размери
на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на
Държавна агенция „Електронно управление“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдения с чл. 47, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г. показател по бюджета на
Държавна агенция „Електронно управление“
максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети за 2020 г.,
със сумата в размер 10 520 000 лв.
Чл. 2. Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавна
агенция „Електронно управление“ за 2020 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 75 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8998
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314
ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2020 г. за
допълнително финансиране за издръжка на
паралелки за придобиване на квалификация
по защитени специалности от професии и
специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара
на труда, и за финансиране на обхванатите в
задължителното предучилищно образование
деца, навършили 4-годишна възраст
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 388 472 лв., разпределени по
бюджетите на общините за 2020 г. съгласно
приложението, предназначени за:
1. допълнително финансиране за издръжка
на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии
и по специалности от професии, за които е
налице очакван недостиг от специалисти на
пазара на труда, за новоприетите ученици
в VIII клас за учебната 2020/2021 година –
368 722 лв.;
2. финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца,
навършили 4-годишна възраст – 19 750 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят, както следва:
1. за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене
п рез цел и я ж и во т“, бюд же т на п рог ра ма
„Училищно образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2020 г. – 368 722 лв.;
2. за сметка на предвидените разходи
по централния бюджет за финансиране на
разширяването на достъпа и обхващането в
задължителното предучилищно образование
на децата, навършили 4-годишна възраст –
19 750 лв.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, като тези
по чл. 1, ал. 1, т. 1 са за сметка на намаление
на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
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и науката за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси, чл. 282,
ал. 14, т. 2 от Закона за предучилищното
и училищното образование, чл. 9 и 10 от
По с т а нов лен ие № 111 на М и н ис т ер ск и я
съвет от 2018 г. за приемане на Списък със
защитените от държавата специалности от
професии, на критериите за определянето
им и на условията и реда за допълнително
финансиране за издръжка на паралелки за
придобиване на квалификация по защитени
специалности от професии и специалности от
професии, по които е налице очакван недостиг
от специалисти на пазара на труда (обн., ДВ,
бр. 54 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2019 г.
и бр. 70 от 2020 г.) и актуализирания Списък
със защитените от държавата специалности
от професии за учебната 2020/2021 година и
актуализирания Списък със специалности
от професии, по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година, приети с
Постановление № 1 на Министерския съвет
от 2020 г. (ДВ, бр. 2 от 2020 г.), и чл. 101 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г. във връзка с § 16 и 17 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 82 от 2020 г.) и § 17, ал. 2 от
заключителните разпоредби на Постановление
№ 287 на Министерския съвет от 2020 г. за
изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
(ДВ, бр. 92 от 2020 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.
№
по
ред

Община

Област

1. Банско

Благоевград

2. Благоевград

Благоевград

Средства за защитени
специалности от професии и специалности
от професии, по които
е налице очакван недостиг от специалисти на
пазара на труда
1 368

Средства за финан- Общо
сиране на обхвана- средства
тите в задължител(лв.)
ното предучилищно
образова н ие деца,
навършили 4-годишна възраст
1 368

2 023

2 023

3. Гоце Делчев

Благоевград

3 901

3 901

4. Разлог

Благоевград

1 368

1 368

5. Бургас

Бургас

18 082

18 082

6. Аврен

Варна

4 045

4 045

7. Белослав

Варна

7 649

7 649

8. Бяла

Варна

9. Варна

Варна

5 861

5 861

10. Провадия

Варна

5 085

5 085

11. Суворово

Варна

9 593

9 593

12. Велико Търново

Велико Търново

6 322

6 322

13. Златарица

Велико Търново

1 777

1 777

759

759

14. Лясковец

Велико Търново

1 550

1 550

15. Павликени

Велико Търново

1 695

1 695

16. Стражица

Велико Търново

3 064

3 064

17. Сухиндол

Велико Търново

2 568

2 568

18. Белоградчик

Видин

3 679

3 679

19. Бяла Слатина

Враца

2 398

2 398

20. Враца

Враца

10 799

10 799

21. Криводол

Враца

3 282

3 282

22. Мездра

Враца

2 779

2 779

23. Дряново

Габрово

3 536

3 536

24. Севлиево

Габрово

2 804

2 804

25. Ардино

Кърджали

26. Кирково

Кърджали

3 791

2 085
1 406

2 085
3 791

27. Кърджали

Кърджали

28. Черноочене

Кърджали

1 406

29. Дупница

Кюстендил

30. Рила

Кюстендил

31. Луковит

Ловеч

32. Тетевен

Ловеч

3 145

3 145

33. Ябланица

Ловеч

3 679

3 679

34. Георги Дамяново

Монтана

4 217

4 217

35. Монтана

Монтана

3 282

3 282

36. Брацигово

Пазарджик

3 791

3 791

37. Велинград

Пазарджик

9 151

9 151

38. Пещера

Пазарджик

5 376

5 376

39. Ракитово

Пазарджик

3 804

3 804

40. Септември

Пазарджик

4 822

4 822

1 811
3 391

3 391
1 400

1 087

1 811
1 400
1 087
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Средства за защитени
специалности от професии и специалности
от професии, по които
е налице очакван недостиг от специалисти на
пазара на труда
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Средства за финан- Общо
сиране на обхвана- средства
тите в задължител(лв.)
ното предучилищно
образова н ие деца,
навършили 4-годишна възраст
1 538
1 538

41. Брезник

Перник

42. Перник

Перник

1 805

1 805

43. Кнежа

Плевен

1 406

1 406

44. Левски

Плевен

3 970

3 970

45. Плевен

Плевен

21 384

21 384

46. Пордим

Плевен

9 108

9 108

47. Червен бряг

Плевен

2 811

2 811

48. Калояново

Пловдив

1 768

1 768

49. Лъки

Пловдив

4 954

4 954

50. „Марица“

Пловдив

1 854

1 854

21 109

51. Пловдив

Пловдив

52. Първомай

Пловдив

21 109
9 249

9 249

53. Раковски

Пловдив

9 429

9 429

54. Завет

Разград

6 326

6 326

55. Исперих

Разград

4 665

4 665

56. Самуил

Разград

4 944

4 944

57. Ветово

Русе

2 773

2 773

58. Русе

Русе

14 230

14 230

59. Главиница

Силистра

60. Кайнарджа

Силистра

3 804

3 804

61. Нова Загора

Сливен

7 361

7 361

62. Девин

Смолян

63. Столична

София-град

64. Елин Пелин
65. Етрополе
66. Златица

София област

3 445

3 445

67. Ихтиман

София област

3 609

3 609

68. Костенец

София област

4 688

4 688

69. Сливница

София област

3 054

3 054

70. Гълъбово

Стара Загора

3 804

3 804

71. Николаево

Стара Загора

3 391

3 391

72. Чирпан

Стара Загора

3 804

3 804

73. Ивайловград

Хасково

3 096

3 096

74. Любимец

Хасково

3 429

3 429

75. Маджарово

Хасково

3 096

3 096

76. Тополовград

Хасково

6 759

6 759

77. Хасково

Хасково

10 124

10 124

78. Никола Козлево

Шумен

2 518

2 518

79. Нови пазар

Шумен

3 995

3 995

80. Шумен

Шумен

4 326

4 326

81. Ямбол

Ямбол

1 406

1 406

2 908

5 431

5 431

11 555

11 555

София област

4 045

4 045

София област

3 276

3 276

ОБЩО:
8999

2 908

368 722

19 750

388 472
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315
ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопаз
ването за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на здраве
опазването за 2020 г. в размер 6 374 930 лв. за
осигуряването на допълнително финансиране
за допълване на бюджета на Инструмента за
спешна подкрепа (ESI) по член 4, параграф 5,
буква „б“ от Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета
относно предоставянето на спешна подкрепа в
рамките на Съюза, изменен с Регламент (ЕС)
2020/521 на Съвета от 14 април 2020 г. за активиране на спешната подкрепа по Регламент
(ЕС) 2016/369 и за изменение на разпоредбите
на посочения регламент предвид избухването
на COVID-19.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
утвърдените разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването по „Политика
в областта на промоцията, превенцията и
контрола на общественото здраве“, бюджетна
програма „Профилактика и надзор на заразните болести“.
(3) Увеличава бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2020 г.
с 6 374 930 лв.
Чл. 2. Със сумата 6 374 930 лв. да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Министерството на финансите
за 2020 г. с 6 374 930 лв., както следва:
1. по „Политика в областта на устойчивите
и прозрачни публични финанси“, бюджетна
програма „Бюджет и финансово управление“
с 1 321 130 лв. и бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“ с
1 920 000 лв., в т.ч. показател „Персонал“ с
1 920 000 лв.;
2. по „Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи“,
бюджетна програма „А дминистриране на
държавните приходи“ с 900 000 лв., в т.ч.
показател „Персонал“ с 900 000 лв.;
3. по бюджетна програма „Администрация“
с 2 233 800 лв., в т.ч. показател „Персонал“
с 1 000 000 лв.
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(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на финансите за 2020 г. с
6 374 930 лв.
Чл. 4. Със сумата 2 554 930 лв. да се намалят показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 5. Министърът на здравеопазването
и министърът на финансите да извършат
с ъ о т ве т н и т е п р омен и по бюд же т и т е на
М и н ис т ер с т во т о на зд ра ве опа зва не т о и
Министерството на финансите за 2020 г.
Министърът на здравеопазването да уведоми
министъра на финансите за извършените от
него промени.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 102 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2020 г. и във връзка с
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването и
на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9000

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ

между правителството на Република България
и правителството на Република Армения за
прилагане на Споразумението между Европей
ския съюз и Република Армения за обратно
приемане на незаконно пребиваващи лица
(Утвърден с Решение № 10 от 10 януари
2020 г. на Министерския съвет. В сила от
1 ноември 2020 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Република Армения,
наричани по-нататък „Договарящите страни“,
в съответствие с разпоредбите на член 20
от Споразумението между Европейския съюз
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и Република Армения за обратно приемане
на незаконно пребиваващи лица, подписано
на 19 април 2013 г. в Брюксел, наричано понататък „Споразумението“,
желаейки да установят необходимите усло
вия за улесняване прилагането на Споразумението,
се споразумяха за следното:
Член 1
Компетентни органи
Компетентните органи, отговорни за изпълнението на разпоредбите на Споразумението
и на настоящия Протокол, са:
1. З а приемане, подаване и обработка на
молби за обратно приемане и транзитно
преминаване:
а) з а българската Договаряща страна:
М инистерство на вътрешните работи на
Република България
Главна дирекция „Гранична полиция“
Сектор „Реадмисия“
Адрес:
бул. „Княгиня Мария-Луиза“
№ 46
1202 София, Република България
Телефон: +359 2 982 34 38
+359 2 982 30 29
+359 2 982 49 54
Факс:
+359 2 988 58 67
Ел. поща: nsgp@mvr.bg
rakulekov.180@mvr.bg
ajzagorov.180@mvr.bg
elnikolova.180@mvr.bg
б) з а арменската Договаряща страна:
T he Migration Service of the Ministry of
Territorial Administration and Infrastructure
of the Republic of Armenia
Адрес:
Karapet Ulneci 31, Yerevan 0037,
Republic of Armenia
Телефон: + 374 60 275 018, + 374 60 275 017
Факс:
+ 374 60 275 033
Ел. поща: readmission@mta.gov.am
2. К омпетентни дипломатически или консулски представителства за провеждане
на интервюта и издаване на документи
за пътуване:
а) з а българската Договаряща страна:
Посолство на Република България в
Република Армения
А дрес:
16 Sofia str., Nor Aresh, Yerevan
0020, Armenia
Телефон: +374 10 458233
+374 96 405210
Факс:
+374 10 458233
Ел. поща: embassy.yerevan@mfa.bg
б) з а арменската Договаряща страна:
П осолство на Република Армения в
Република България
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А дрес:

ул. „Загоричане“ № 3, 1111
София, Република България
Телефон: +359 2946 12 72, +359 2946 12 73
Факс:
+359 2946 12 74
Ел. поща: armbulgariaembassy@mfa.am
3����������������������������������������
. Договарящите страни незабавно се уведомяват взаимно по дипломатически път
в случай на каквито и да било промени
по отношение на компетентните органи
или техните данни за контакт. Тези промени не се считат за изменения, както
е предвидено в член 13 от настоящия
Протокол, и влизат в сила от получаване
на уведомлението.
Член 2
Гранични контролно-пропускателни пунктове
1. Д
 оговарящите страни определят следните
гранични контролно-пропускателни пунктове за обратното приемане и транзитно
преминаване:
a) з а българската Договаряща страна:
– ГКПП Аерогара София;
– ГКПП Аерогара Варна;
– ГКПП Аерогара Бургас;
б) з а арменската Договаряща страна:
– М еж д у н ар од но ле т и ще Звар т ноц ,
Ереван.
2. При необходимост компетентните органи
могат да определят за конкретни случаи
и гранични контролно-пропускателни
пунктове извън тези, посочени в параграф 1 на настоящия член.
3. Договарящите страни незабавно се уведомяват взаимно по дипломатически
път при промяна в граничните контролно-пропускателни пунктове, посочени
в параграф 1 на настоящия член. Тези
промени не се считат за изменения, както
е предвидено в член 13 от настоящия
Протокол, и влизат в сила от получаване
на уведомлението.
Член 3
Процедури за молбите за обратно приемане
и отговорите
1. М
 олбата за обратно приемане��������
(������
Приложение 5 от Споразумението), съставена
в писмена форма и в съответствие с
член 8 от Споразумението, се подава от
компетентния орган на молещата Договаряща страна до компетентния орган на
замолената Договаряща страна в сроковете, посочени в член 11, параграф 1 от
Споразумението, чрез всякакви средства
за връзка, включително по Електронната
система за управление на случаите на
реадмисия или електронна поща.
2. О тговорът на молбата за обратно приемане се изпраща от компетентния орган
на замолената Договаряща страна до
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компетентния орган на молещата Договаряща страна чрез всякакви средства за
връзка, включително по Електронната
система за управление на случаите на
реадмисия или електронна поща, в писмена форма и в сроковете, посочени в
член 11, параграф 2 от Споразумението.
3. Обработката на лични данни, включени в
молбата за обратно приемане и в отговора по параграф 2 на настоящия член, се
извършва при спазване на разпоредбите
на член 17 от Споразумението.
Член 4
Други документи
1. В
 случай че молещата Договаряща страна прецени, че други документи, които
не са посочени в Приложения от 1 до 4
към Споразумението, могат да бъдат от
съществено значение за установяване на
гражданството на лицето, подлежащо на
обратно приемане, или за установяване
на условията за обратно приемане на
граждани на трети държави или лица
без гражданство, такива документи могат
също да бъдат изпратени на замолената
Договаряща ст рана, приложени към
молбата за обратно приемане.
2. Р ешението за това, дали документите,
посочени в параграф 1 на настоящия
ч лен, ще б ъдат в зе т и п р ед ви д п ри
обработването на молбата за обратно
приемане, се взема от замолената Договаряща страна.
Член 5
Интервю
1. В
 случай че молещата Договаряща страна не може да представи нито един от
документите, посочени в Приложение 1
или 2 към Споразумението, определени
представители в дипломатическото или
консулското представителство на държавата на замолената Договаряща страна
в държавата на молещата Договаряща
страна интервюират лицето, подлежащо
на обратно приемане, въз основа на искане на молещата Договаряща страна,
включено в молбата за обратно приемане,
и в срока, посочен в член 9, параграф 3
от Споразумението.
2. Замолената Договаряща страна уведомява
молещата Договаряща страна относно
резултатите от интервюто във възможно най-кратък срок, но не по-късно от
10 (десет) календарни дни от датата на
получаване на молбата за обратно приемане, включваща искането за интервю.
С рокът за обработка на молбата за обратно приемане, упомената в настоящия
параграф, започва да тече от датата на
изпращането на информация относно
резултатите от интервюто.
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3. А
 ко гражданството на лицето, подлежащо
на обратно приемане, не може да бъде
доказано от резултатите от интервюто,
замолената Договаряща страна изпраща
на молещата Договаряща страна резултатите от интервюто заедно с решението
по молбата за обратно приемане. Ако
въпросното лице не е доведено за интервю, молещата Договаряща страна информира замолената Договаряща страна
за причините за това и Договарящите
страни определят нов срок.
4. В ремето и мястото на интервюто се
уговарят във всеки конкретен случай.
Член 6
Подаване и отговор на молба за транзитно
преминаване
1. М
 олбата за транзитно преминаване,
изготвена в писмена форма и в съответствие с член 15, параграф 1 от Споразумението, се изпраща от компетентния
орган на молещата Договаряща страна
до компетентния орган на замолената
Договаряща страна чрез всякакви средства за комуникация, включително по
Електронната система за управление на
случаите на реадмисия или електронна
поща, в срок най-малко 7 (�������������
��������������
седем��������
)�������
календарни дни преди планираното транзитно
преминаване.
2. Молбата за транзитно преминаване съдържа освен данните, посочени в член
15, параграф 1 от Споразумението, и
гаранция, че лицето ще бъде прието
от държавата, която е крайна цел на
пътуването.
3. О тговорът на молбата за транзитно преминаване се изпраща от компетентния
орган на замолената Договаряща страна
до компетентния орган на молещата
Договаряща страна чрез всякакви средства за комуникация, включително по
Електронната система за управление на
случаите на реадмисия или електронна
поща, в писмена форма и в срока, посочен
в член 15, параграф 2 от Споразумението.
4. А ко молещата Договаряща страна счита
за необходимо съдействието на замолената Договаряща страна по време на
транзитното преминаване, това също
се посочва във формуляра на молба
за транзитно преминаване (Приложение 6 от Споразумението). В отговор
на молбата за транзитно преминаване
компетентни ят орган на замолената
Договаряща страна трябва да информира компетентния орган на молещата
Договаряща страна за възможността да
осигури такова съдействие.
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5. А
 ко транзитното преминаване се отложи
поради някаква законова или практическа пречка, компетентният орган на
молещата Договаряща страна уведомява
компетентния орган на замолената Договаряща страна за възникналите пречки
незабавно, но не по-късно от 1 (един)
ден преди транзитното преминаване и
посочва очакваното време и място на
транзитното преминаване.
6. О бработката на лични данни, включени
в молбата за транзитно преминаване и
в отговора по параграф 3 на настоящия
член, се извършва при спазване на разпоредбите на член 17 от Споразумението.
Член 7
Процедури по предаване на лицето, подлежащо
на обратно приемане
1. М
 олещата Договаряща страна информира
замолената Договаряща страна за реда
и условията за предаване и транспортиране на лицето, посочени в член 12
от Споразумението, чрез Електронната
система за управление на случаите на
реадмисия или електронна поща.
2. К омпетентният орган на замолената Договаряща страна в рамките на възможно
най-краткия срок, но не по-късно от 4
работни дни от датата на получаване на
информацията, посочена в параграф 1,
уведомява компетентния орган на молещата Договаряща страна дали приема
условията за предаване. В случай че
условията за предаване, предложени
от компетентния орган на молещата
Договаряща страна, не са приемливи
за компетентния орган на замолената
Договаряща страна, други условия за
предаване се уговарят в максимално
кратък срок.
3. А ко трансферът се отложи поради някаква законова или практическа пречка, компетентният орган на молещата
Договаряща страна незабавно уведомява
компетентния орган на замолената Договаряща страна за възникналите пречки
и посочва очакваното време и място
на трансфер.
4. Т рансферът на лицето, подлежащо на
обратно приемане, се документира, използвайки формуляра в Приложение 1
към настоящия Протокол.
Член 8
Процедура в случай на обратно приемане
при грешка
1. ��������������������������������������
В случай на обратно приемане при грешка молещата Договаряща страна приема
обратно лицето, прието от замолената
Договаряща страна в срока и съгласно
условията на член 13 от Споразумението.
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2. В
 сички документи, предоставени на
замолената Договаряща страна, се връщат на молещата Договаряща страна.
Ако предоставянето на данните и документите е осъществено по електронен
път, замолената Договаряща страна ги
заличава незабавно.
Член 9
Ескортиране на лицето, подлежащо на обратно
приемане или предаване
1. В
 слу чай че за обратното приемане
или транзита на лицето е необходимо
ескортиране, компетентен орган на молещата Договаряща страна осигурява
следната информация относно ескорта:
име и фамилия, както и длъжност на
ескортиращите служители, вид, номер и
дата на издаване на паспортите, номер
на полета, дата и час на пристигане и
заминаване.
Тази информация се посочва в уведомлението по член 7, параграф 1 от настоящия Протокол. В случай на каквито
и да било промени в данните относно
ескорта компетентните органи на молещата Договаряща страна незабавно
уведомяват компетентните органи на
замолената Договаряща страна за тези
промени.
2. Е скортът е отговорен за придружаването на лицето, подлежащо на обратно
п риемане, и неговото п редаване на
представител на компетентния орган на
замолената Договаряща страна.
3. П ридружаващите служители са длъжни
да спазват законодателството на замолената Договаряща страна. Правомощията
на придружаващите служители по време
на ескортирането на лице, подлежащо
на обратно приемане, или по време
на транзит са ограничени до законна
самоотбрана в съответствие със законодателството на замолената Договаряща
страна. В случай че служителите на
замолената Договаряща страна, оправомощени да осъществят необходимите
действия, не са в състояние да действат
или да поискат съдействие в ситуации
на непос редс т вен и с ериозен риск ,
придружаващите служители могат да
предприемат разумни и съответстващи
мерки за предотвратяване бягството,
самонараняването или нараняването
на трети лица, или повреждането на
собственост от страна на лицето, подлежащо на обратно приемане. Придружаващите служители няма да носят
оръжия и други предмети, забранени по

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

силата на националното законодателство
на замолената Договаряща страна, по
време на престоя им на територията на
замолената Договаряща страна и носят
цивилно облекло.
4. Придружаващите служители отговарят за
носенето на своите документи за самоличност, документите, потвърждаващи,
че обратното приемане или транзитът
са одобрени, както и документите за
пътуване и други изисквани удостоверения или данни на лицето, подлежащо
на обратно приемане или транзит.
5. К омпетентните органи на Договарящите страни взаимно си сътрудничат по
всички въпроси, свързани с престоя на
придружаващите служители на територията на замолената Договаряща страна.
Компетентните органи на замолената
Договаряща страна предоставят всякакво
съдействие на определените придружаващи служители.
6. В случай че лице, подлежащо на обрат
но приемане или транзитно преминаване, има нужда от специални грижи,
придружаващите служители могат да
включват и медицински лица, социални
работници и други.
Член 10
Разходи
1. Р
 азходите, извършени от замолената
Договаряща страна във връзка с обрат
ното приемане или т ранзита, които
следва да се поемат от молещата Договаряща страна в съответствие с член 16
от Споразумението, се възстановяват от
молещата Договаряща страна в евро в
рамките на 60 (шестдесет) работни дни
от предоставяне на фактура, доказваща
разходите.
2. Д оговарящите страни се уведомяват
взаимно по дипломатически път за съответните номера на банковите сметки.
Член 11
Език за комуникация
Молбите за обратно приемане и транзитно преминаване, както и отговорите по тях,
кореспонденцията и консултациите между
ком пет ен т н и т е орга н и на Дог оваря щ и т е
страни относно прилагането на настоящия
Протокол, се извършват на английски език.
Член 12
Консултации
1. К
 омпетентните органи на Договарящите
страни, определени в член 1 на настоя
щия Протокол, провеждат консултации
на експертно ниво за обсъж дане на
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въпроси, свързани с прилагането на
Споразумението и настоящия Протокол.
2. А ко на експертно ниво не може да бъде
постигнато съгласие, всяка от Договарящите страни може да поиска провеждането на срещи на министерско ниво.
Член 13
Изменения и допълнения
Настоящият Протокол се изменя и допълва
по взаимно писмено съгласие на Договарящите
страни. Измененията и допълненията влизат в
сила в съответствие с процедурата по член 14
на настоящия Протокол.
Член 14
Влизане в сила и прекратяване
1. Н
 астоящи ят Протокол влиза в сила
след приключване на вътрешноправните
процедури на Договарящите страни и от
датата, следваща деня на уведомяване
на Съвместния комитет за обратно приемане по член 19 от Споразумението, в
съответствие с член 20, параграф 2 от
Споразумението.
2. Д оговарящите страни се уведомяват
взаимно по дипломатически път относно
изпълнението на вътрешноправните си
процедури, необходими за влизането в
сила на настоящия Протокол.
3. Д оговарящата ст рана, която пол у чи
последното писмено уведомление по
параг раф 2, информира Съвместни я
комитет за обратно приемане, посочен
в член 19 от Споразумението, относно
обстоятелствата по параграф 2.
4. Н астоящият Протокол се сключва за
неопределен срок от време.
5. Действието на Протокола се счита за
прекратено с прекратяването на Споразумението.
6. В ся к а Дог оваря ща с т ра на може да
прекрати действието на Протокола по
всяко време с писмено уведомление по
дипломатически път до другата Договаряща страна. Прекратяването влиза
в сила 90 дни след получаването на
уведомлението от другата Договаряща
страна. Получаването на уведомлението
за прекратяване се потвърждава писмено
на прекратяващата Договаряща страна.
Член 15
Приложения
Приложение 1 е неразделна част от настоящия Протокол.
Подписан в Ереван на 28 октомври 2019 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, арменски и английски език,
като всички текстове са еднакво автентични.
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В случай на различие в тълкуването на
разпоредбите на настоящия Протокол предимство има текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Екатерина Захариева,
зам. министърпредседател по
правосъдната реформа
и министър на
външните работи

За правителството на
Република Армения:
Зохраб Мнакацанян,
министър на
външните
работи

______________________________
______________________________
______________________________

Приложение 1

(Наименование и адрес на
компетентния орган на
замолената Договаряща
страна)

№ на документа __________
Дата _______________________
ПРОТОКОЛ
за трансфер на лице, подлежащо на обратно
приемане
На ……............….. в ….......… ч. следното лице
беше (следните лица бяха) прието/и обратно
на ..............................................................................
..........................…………………......................................:
(посочва се мястото)

I
Лични данни
1. Пълни имена (фамилията се подчертава):
Дата и място на раждане:
Гражданство:
Предмети и финансови средства, които
лицето притежава в момента на обратното
приемане:
2. Д руги лица (подробности съгласно т. 1):
II
Данни за съгласието на компетентния орган
на замолената Договаряща страна за обрат
ното приемане на лицето (лицата)
№ на документа, даващ съгласие: ………………………
Издаден на ……………………..…
Издаден от …………………........
III
Обратно приемане
1. Л ицето (лицата) под номер (номера) ......
................................ е/са прието/и обратно,
докато лицето (лицата) под номер (номера)
................................. не е/са прието/и обратно.
2. П ричина за отказа за обратно приемане:
3. В ъв връзка с обратното приемане са приети
и следните вещи:
( документи – документи за пътуване, лична
карта и други подобни, предмети .....)

По време на обратното приемане да се
обърне специално внимание на: (наранявания,
новоустановени доказателства, .....)

ПРЕДАДЕН ОТ:

ПРИЕТ ОТ:

(име, фамилия и подпис) (име, фамилия и подпис)
(печат)
(печат)
_________________
_________________
8929
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 25

от 13 ноември 2020 г.
за придобиване на квалификация по профе
сията „Консултант козметични, парфюмерий
ни, биологични продукти и битова химия“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за
придобиването на квалификация по професията 524030 „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова
химия“ от област на образование „Техника“
и професионално направление 524 „Химични
продукти и технологии“ 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 524030 „Консултант козметични,
парфюмерийни, биологични продукти и битова
химия“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването
на трета степен на професионална квалификация за специалността 5240301 „Осигуряване
на продуктова информация“.
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
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
524030 „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“
включва общата, отрасловата и специфичната
професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които
гарантират на обучаемия възможността за
упражняване на професията след завършване
на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
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Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“
Професионално направление:
524

Химични продукти и технологии

Наименование на професията:
524030

Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия
Специалност:

Степен на
професионална
квалификация

Ниво по Националната квалифика
ционна рамка
(НКР)

Ниво по Европейската
квалификационна
рамка (ЕКР)

5240301 Осигуряване на продуктова
информация

Трета

4

4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен
на професионална квалификация съгласно
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични
продукти и битова химия“ от Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (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 – придобито право за явяване на държавни
зрелостни изпити или придобито средно
образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално обучение с придобиване на
трета степен на професионална квалификация
е придобита втора степен на професионална
квалификация по професия от област на образование „Техника“.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“ или
по част от нея чрез валидиране на придобити
с неформално обучение или самостоятелно
учене резултати от ученето се осъществява

съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията
и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от
министъра на образованието и науката (ДВ,
бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Консултантът козметични, парфюмерийни,
биологични продукти и битова химия консултира клиенти при продажбата на стоки
от конкретния асортимент. Предоставя на
клиентите специализирана продуктова информация, като ги консултира, информира и
презентира предлаганите стоки при отчитане
на нуждите на клиента.
Консултантът козметични, парфюмерийни,
биологични продукти и битова химия познава
химичния състав на продуктите, съставките
и реакциите им, разбира техния начин на
действие и взаимодействие и използва знанията
си при консултация на клиенти. Консултира
клиентите за произхода, състава, предназначението и действието на продуктите за
красота и здраве, като използва знанията си
за основните системи в човешкия организъм
и алтернативни методи за профилактика на
здравето. Консултира клиентите за състава,
свойствата и действието на продуктите от
битовата химия. Консултантът козметични,
парфюмерийни, биологични продукти и битова химия познава билките и приложението
им, производствените процеси, методите на
получаване и анализ на предлагания асортимент. Разбира концентрацията на различните
съставки в продуктите, познава стандартите
за качеството на продукцията.
Консултантът козметични, парфюмерийни,
биологични продукти и битова химия определя
клиентските потребности и прилага различни

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

техники за продажба. Консултантът презентира предлаганите стоки и услуги, спазва
основните маркетингови правила за позициониране на стоките и основните правила
за обслужване на клиентите. Консултантът
приема рекламации от клиенти и отговаря
на тях по установения от компанията начин.
Консултантът козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия
комуникира (устно и писмено) с вътрешнофирмените отдели, с клиенти, контролни
органи и търговски представители. Работи с
търговска документация и изготвя такава при
необходимост. Допринася за положителния
финансов резултат на фирмата и се придържа
към целите є. Консултантът изготвя заявки
и поръчки, приема и съхранява стока. Грижи
се за правилното етикетиране на стоките и
търговския им вид. Поддържа оптимални
наличности и прави инвентаризация.
Консултантът козметични, парфюмерийни,
биологични продукти и битова химия притежава чувство за отговорност, мотивация,
лоялност, адаптивност, самоинициатива и
желание за развитие. Организира работния
процес и разпределя задачи в екипа. Управ
лява ефективно времето си и собствения си
график. Работи в екип и решава възникнали
конфликти на работното място. Ориентиран
е към нуждите на клиента, комуникативен е,
проявява търговски усет, емпатия и уважение
към личността на клиента.
Консултантът козметични, парфюмерийни,
биологични продукти и битова химия носи
материална, финансова и дисциплинарна
отговорност за поверените му материални
ценности и парични средства. Отговаря за спазване на изискванията на санитарните норми
за здравословни и безопасни условия на труд
и опазване на околната среда. Консултантът
води съвестно фирмената документация, като
не злоупотребява с оказаното му доверие и
не разпространява поверителни данни, представляващи търговска тайна.
Консултантът козметични, парфюмерийни,
биологични продукти и битова химия работи
в търговските обекти в пряк контакт с крайния клиент. В своята дейност използва офис
техника: компютър с програмни продукти
за текстообработване, електронни таблици,
интернет, презентации, софтуер за логистика,
техника за измерване, разфасоване, търговско
оборудване и др. За оформяне на плащанията работи с касов апарат, баркод скенери
и POS терминални устройства за безкасови
плащания.
Консултантът козметични, парфюмерийни,
биологични продукти и битова химия може
да работи в търговски обекти, предназначени
за търговия на дребно и едро с козметични и
биологични продукти, хранителни добавки и
битова химия. Наемането и определянето на
работното време на консултанта се договаря
с работодателя при спазване на Кодекса на
труда.
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2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията
„Консултант козметични, парфюмерийни, био
логични продукти и битова химия“, могат да
продължат обучението си по друга професия
от професионално направление „Химични
продукти и технологии“.
При продължаване на професионалното
обучение по друга професия от направление
„Химични продукти и технологии“ единиците
резултати от ученето по общата професионална
подготовка и по отрасловата професионална
подготовка се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и
доп. със Заповед № РД-01-815 от 23.12.2019 г.
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията
„Консултант козметични, парфюмерийни,
биологични продукти и битова химия“, могат
да заемат следните длъжности:
5223-2001 Продавач-консултант;
5223-2002 Асистент-продавач;
5223-3003 Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова
химия,
от НКПД – 2011, както и на други подобни
длъжности, допълнени при актуализиране
на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от
ученето (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по
видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготов
ка – единна за всички професии с трета степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Създава организация за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
1.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
за опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2.2. РУ Познава характеристиките на дейността в предприятие
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ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
3.3. РУ Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подго
товка – единна за професиите от професи
онално направление „Химични продукти и
технологии“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
4.1. РУ Общува ефективно в работния екип
4.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
4.3. РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ 5. Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност
5.1. РУ Обработва информация с ИКТ
5.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
5.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
5.4. РУ Осигурява защита на електронната
среда
5.5. РУ Решава проблеми при работата с ИКТ
ЕРУ 6. Планира и организира работния
процес
6.1. РУ Организира работния процес
6.2. РУ Разпределя трудовите дейности в
работния процес
ЕРУ 7. Химични производства и здравос
ловен и безопасен труд
7.1. РУ Прилага превантивни и коригиращи
мерки за безопасна работа
7.2. РУ Организира работата на малък
работен екип
7.3. РУ Работи с технологична документация
ЕРУ по специфичната професиона лна
подготовка за специалност „Осигуряване на
продуктова информация“ – трета степен на
професионална квалификация
ЕРУ 8. Суровини за производство на козметични, парфюмерийни, биологични продукти
и битова химия
8.1. РУ Описва суровините за производство
на козметични, парфюмерийни, биологични
продукти и битова химия
8.2. РУ Описва методите за добиване и
съхранение на суровините за производство
на козметични, парфюмерийни, биологични
продукти и битова химия
8.3. РУ Описва методите за преработка на
суровините за производство на козметични,
парфюмерийни, биологични продукти и битова химия
ЕРУ 9. Производствени технологии
9.1. РУ Познава процесите за производство
на козметични продукти
9.2. РУ Обяснява процесите за производство
на парфюмерийни продукти
9.3. РУ Познава процесите за производство
на биологични продукти
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9.4. РУ Описва процесите за производство
на битова химия
ЕРУ 10. Козметични продукти
10.1. РУ Описва състава и характеристиките
на различни видове козметични продукти
10.2. РУ Разпознава критериите за качество
на различни видове козметични продукти
10.3. РУ Обяснява влиянието на продуктите върху човешкия организъм въз основа на
предоставената от производителя информация,
свързана с опазването на здравето на човека,
посредством етикетите и придружаващите
документи
ЕРУ 11. Парфюмерийни продукти
11.1. РУ Описва състава и характеристиките
на различни видове парфюмерийни продукти
11.2. РУ Разпознава критериите за качество
на различни видове парфюмерийни продукти
11.3. РУ Обяснява влиянието на продуктите върху човешкия организъм въз основа на
предоставената от производителя информация,
свързана с опазването на здравето на човека,
посредством етикетите и придружаващите
документи
ЕРУ 12. Биологични продукти
12.1. РУ Описва състава и характеристиките на различни видове биологични продукти
12.2. РУ Разпознава критериите за качество
на различни видове биологични продукти
12.3. РУ Обяснява влиянието на продуктите върху човешкия организъм въз основа на
предоставената от производителя информация,
свързана с опазването на здравето на човека,
посредством етикетите и придружаващите
документи
ЕРУ 13. Битова химия
13.1. РУ Описва състава и характеристиките
на продуктите на битовата химия
13.2. РУ Разпознава критериите за качество
на продуктите на битовата химия
13.3. РУ Обяснява влиянието на продуктите
на битовата химия върху човешкия организъм
въз основа на предоставената от производителя информация, свързана с опазването на
здравето на човека, посредством етикетите и
придружаващите документи
ЕРУ 14. Стокови групи
14.1. РУ Изготвя заявки и поръчки според
наличностите
14.2. РУ Приема стока в търговския обект
14.3. РУ Излага предлаганите стоки в търговската зала
14.4. РУ Съхранява правилно продукти от
различни стокови групи
ЕРУ 15. Обслужване на клиенти
15.1. РУ Определя клиентските потребности
15.2. РУ Консултира клиенти за избора
на продукт
15.3. РУ Осъществява продажби
15.4. РУ Обработва рекламации от клиенти
3.2. Описание на единиците резултати от
учене (ЕРУ)
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ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на
професионална квалификация
ЕРУ 1
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и
битова химия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1:

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

Знания

• П
 ознава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
• Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ
• П редставя информация за нормативните разпоредби, касаещи
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за
конкретната трудова дейност
• Представя информация за рисковете за здравето и безопасността
при извършваната трудова дейност
• О писва мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Посочва разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите
по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд

Умения

• У
 частва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване
и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
• И нструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
• С леди за прилагането на необходимите мерки за защита
• И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ

Компетентности

• С
 ъздава организация за изпълнение на трудовите дейности при
спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд
• И зпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност, като проявява отговорност към
останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2:

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

Знания

• П
 осочва разпоредбите за опазване на околната среда
• О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни отпадъци

Умения

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

Компетентности

• С
 пособен е да анализира възможните причини за замърсяване на
околната среда и да съдейства за тяхното предотвратяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

• И
 зброява основните рискови и аварийни ситуации
• Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• Посочва основните стъпки за действие при аварии и аварийни
ситуации
• И зброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• Познава реда за разследване на трудови злополуки
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Умения

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

Компетентности

• С
 ъдейства за предотвратяването на рисковете за възникване на
пожар или аварийна ситуация
• Участва в овладяването на възникнал пожар или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и
аварийна безопасност

Средства за оценяване:

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

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

За средство 1:
• В ладее теоретични знания за: хигиенните норми; здравословни и
безопасни условия на труд на работното място; превантивна дейност
за опазване на околната среда; овладяване на аварийни ситуации и
оказването на първа помощ на пострадали
За средство 2:
• И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на
първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и
битова химия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

• О
 писва общата теория на пазарната икономика
• Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
• И зброява видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 2.2:

Познава характеристиките на дейността в предприятие

Знания

• П
 осочва основите на пазарното търсене
• О писва принципите на пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност

Умения

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

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• К азус по зададен сценарий
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Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

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

ЕРУ 3
Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и
битова химия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

• О
 писва същността на предприемачеството
• Познава принципите на предприемаческата дейност
• Посочва видовете предприемачески умения

Умения

• П
 роучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му
• О ткрива възможности за предприемачески инициативи в дадения
бизнес сектор
• А нализира практически примери за успешно управление на дейността на компанията

Компетентности

• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

•
•
•
•

Умения

• П
 рилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
• И дентифицира нови пазарни възможности
• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване
на работата
• Предлага иновативни идеи при изпълнението на работни проекти

Компетентности

• С
 пособен е самостоятелно да предложи възможно решение за увеличаване на продажбите, като проявява гъвкавост и адаптивност

Резултат от учене 3.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

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

Умения

• А
 нализира възможностите за развитие на дейността в компанията
• О бяснява предназначението на всеки елемент от бизнес плана
• Прилага изискванията за разработване на бизнес план

Компетентности

• В екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
• Разработване на бизнес план

 осочва характеристиките на предприемаческото поведение
П
И зрежда видовете предприемаческо поведение
О писва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение
И зброява значими за упражняваната професия социални и личност
ни умения

Условия за провеждане на оце За средства 1, 2 и 3:
няването:
• Учебен кабинет
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За средство 1:
• Владее основни теоретични понятия в областта на предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
описания проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
• Участва в разработването на бизнес план на фирма според изискванията на предварително дефинираното задание

ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално нап
равление „Химични продукти и технологии“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 4
Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и
битова химия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

• П
 осочва отделните длъжности в екипа
• О писва взаимоотношенията
• И зрежда йерархичните връзки в екипа

Умения

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

Компетентности

• К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

Резултат от учене 4.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

•
•
•
•

Умения

• В
 оди делова комуникация – писмена и устна
• Предоставя необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите
• И збягва конфликтни ситуации в екипа и с клиенти
• С ъдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности

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

Резултат от учене 4.3:

Владее чужд език по професията

Знания

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

Умения

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

Компетентности

• В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация по професионални теми

Средства за оценяване:

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

 писва етичните норми в комуникацията с колеги и клиенти
О
И зрежда правилата за вербална и невербална комуникация
Посочва адекватното поведение при конфликт в екипа и с клиенти
И зброява правилата и изискванията за делова кореспонденция
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Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

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

ЕРУ 5
Наименование на единицата:

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

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и
битова химия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

• И
 зброява интернет търсачки и мотивира избора си
• Познава употребата на филтри и оператори за търсене
• З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация
в интернет и начини за оценка на надеждността є
• Познава същността на уеб каналите (RSS и др.) за получаване на
информация
• З нае начините за съхранение на цифрова информация на различни
електронни носители
• З нае начините за създаване на поддиректории (папки)
• И зброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип циф
рово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
• Познава различни доставчици на облачни услуги

Умения

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

Компетентности

• Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на
информация

Резултат от учене 5.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания

•
•
•
•
•

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
О писва софтуер за аудио- и видеоразговори
И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
О писва принципите за онлайн пазаруване и плащане
И зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен
на знания и опит в областта на професията
• О бяснява предимствата от използване на електронен подпис
 зползва електронна поща
И
И зползва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
И зползва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно
банкиране, взаимодействие с институции и др.
• И зползва електронен подпис за авторизация
• О бменя знания и опит в онлайн общности
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Резултат от учене 5.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

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

Умения

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

Компетентности

• Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене 5.4:

Осигурява защита на електронната среда

Знания

•
•
•
•

Умения

• И
 дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
• А ктивира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
• Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
• П роменя настройките на защитната стена и на антивирусната
програма
• З ащитава файлове с криптиране или с пароли
• Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

• С
 пособен е да защити комплексно от „злонамерени“ действия електронната среда, в която работи

Резултат от учене 5.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

• П
 ознава начините за решаване на рутинни проблеми при използване
на цифрови технологии
• И зброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна
система и друг софтуер
• Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности

Умения

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

Компетентности

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

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
Средство 3:
• И зпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и
оформлението на цифрово съдържание
Средство 4:
• И зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
• И зпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането
и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

 ознава рисковете за сигурността при работа онлайн
П
З нае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
З нае за въздействието на цифровите технологии върху околната среда

Условия за провеждане на оце За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
няването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет

БРОЙ 100
Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време
• Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности,
свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 6
Наименование на единицата:

Планира и организира работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и
битова химия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Организира работния процес

Знания

•
•
•
•

Умения

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

Компетентности

• Е
 фективно организира работния процес
• Предлага и обосновава необходимостта от промени в работния процес

Резултат от учене 6.2:

Разпределя трудовите дейности в работния процес

Знания

• П
 ознава видовете трудови дейности
• Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
• И зброява начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

• П
 ланира трудовите дейности
• С пазва етичните норми на поведение
• С леди за спазването на етичните норми на поведение

Компетентности

• Е
 фективно планира и разпределя дейностите
• С ъздава и поддържа етична работна среда
• Участва в изграждането и поддържането на ефективна работна среда

Средства за оценяване:

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

 ознава структурата на предприятието/фирмата
П
И зброява методи за нормиране на работния процес
Познава нормативните документи, свързани с професията
О писва планирането на ресурси, свързани с работния процес

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

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

ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Химични производства и здравословен и безопасен труд

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и
битова химия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Прилага превантивни и коригиращи мерки за безопасна работа

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

Знания

• П
 ознава характеристиките на химичните процеси
• О писва правилата за безопасност при провеждане на химичните
процеси
• Познава санитарно-хигиенните стандарти в работата

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• С
 пособен е да реагира своевременно и отговорно при промяна на
технологичните параметри

Резултат от учене 7.2:

Организира работата на малък работен екип

Знания

• И
 дентифицира различни методи на комуникация и норми на професионалната етика
• О писва методи за организиране работата на екипа

Умения

• С
 леди за изпълнението на работата на екипа
• И зползва подходящи методи за комуникация с екипа
• С леди за изпълнението на поставените цели

Компетентности

• О
 тговорно разпределя задачите съобразно компетентностите и
възможностите на членовете на екипа

Резултат от учене 7.3:

Работи с технологична документация

Знания

• П
 ознава характеристиките и спецификата на химико-технологичните производства
• И дентифицира етапите на технологичния процес
• О писва принципните и технологичните схеми на производството

Умения

• Р
 азчита технологична документация
• О бяснява на екипа изискванията, заложени в технологичната документация
• О тговоря за съхранението на технологичната документация

Компетентности

• С амостоятелно и отговорно борави с технологичната документация

Средства за оценяване:

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

 пазва санитарно-хигиенните стандарти в работата
С
О бяснява правилата за безопасност на членовете на екипа
С леди за спазването на санитарно-хигиенните стандарти в работата
О бяснява зададените стойности на технологичните параметри

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет, реална работна среда
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира владеене на теоретични знания за безопасност при
работа в химико-технологични производства, познаване на технологичната документация, време за изпълнение на поставена задача
За средство 2:
• Решава вярно поставения казус, спазва определното време за изпълнение на задачата

ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Осигуряване на продук
това информация“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на единицата:

Суровини за производство на козметични, парфюмерийни, биологични
продукти и битова химия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и
битова химия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Описва суровините за производство на козметични, парфюмерийни,
биологични продукти и битова химия

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Знания

• И
 зброява източниците на суровини за производство на козметични
и парфюмерийни продукти
• И зброява източниците на суровини за производство на биологични
продукти
• Посочва източниците на суровини за производство на битова химия
• О писва произхода и състава на суровините
• Познава спецификата на суровините за еко-, био- и натурални
продукти

Умения

• К
 ласифицира суровините съобразно състав, произход, предназначение и приложение
• Разпознава полезния компонент в суровината
• О бяснява приложението на полезния компонент при производството
на крайния продукт
• П роверява за съответствие с регулативните норми суровините,
използвани за производство на козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия

Компетентности

• С
 пособен е да обясни произход, състав и свойства на суровините за
производство на козметични, парфюмерийни, биологични продукти
и битова химия
• П роверява за съответствие с регулативните норми суровините,
използвани за производство на козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия

Резултат от учене 8.2:

Описва методите за добиване и съхранение на суровините за производство на козметични, парфюмерийни, биологични продукти и
битова химия

Знания

•
•
•
•

Умения

• П
 рилага нормативните изисквания за съхранение на суровините в
пряката си работа
• О бяснява условията за отглеждане, добиване и съхранение на суровини, използвани в еко-, био- и натурални продукти
• С леди за срок на годност
• Предприема мерки за недопускане на нарушения

Компетентности

• С
 пособен е да обясни точно методите за добиване и съхранение на
суровините за производство на козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия
• С леди за спазване на нормативните изисквания
• И дентифицира пропуски и информира отговорните лица

Резултат от учене 8.3:

Описва методите за преработка на суровините за производство на
козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия

Знания

• П
 ознава методите за преработка на суровините
• Посочва спецификата при подготовка на суровините за преработка
• О писва особеностите при преработката на суровините

Умения

• О
 бяснява изискванията за преработка на различни видове суровини
• Разграничава методите за преработка на суровините
• С равнява методи за преработка

Компетентности

• С
 пособен е да обясни вярно методите за преработка на суровините
за производство на козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия
• С леди за спазване на нормативните изисквания

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест/казус
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача

 ознава методите за добиване на суровините
П
И зброява особеностите на условията за съхранение
Посочва начините за транспортиране и съхранение на суровините
О писва условията за отглеждане, добиване и съхранение на суровини, използвани в еко-, био- и натурални продукти

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
• Учебен кабинет/лаборатория
За средство 2:
• Реална работна среда

С Т Р.
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Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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За средства 1 и 2:
• Демонстрира владеене на теоретични знания за състав и приложение
на суровините и спецификата на отглеждане, добиване и съхранение
на еко-, био- и натурални продукти
• Време за изпълнение на практическа задача

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

Умения

Компетентности

Резултат от учене 9.2:
Знания

Умения

Производствени технологии
4
4
Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и
битова химия
4
4
Познава процесите за производство на козметични продукти
• Познава суровините за производство на козметични продукти
• О писва методите за получаване на козметични продукти
• И зброява основните етапи на процесите за производството на
козметични продукти – смесване, хомогенизиране, отстояване и
разфасоване
• О писва условията за получаване на козметични продукти
• Посочва факторите, влияещи върху качеството на продукта – температура, налягане, концентрация и времетраене
• О писва изискванията за качество на козметичните продукти
• Познава инструкциите за безопасност и санитарно-хигиенните норми
при производство и опазването на околната среда
• Х арактеризира суровините за производство на козметични продукти
• О бяснява методите за получаване на козметични продукти
• И зброява отделните етапи и тяхната последователност
• О бяснява връзката между метода за получаване и качество на
продукта
• О бяснява значението на факторите на процеса – температура, налягане, концентрация, времетраене и др.
• О бяснява инструкциите за безопасност и санитарно-хигиенните
норми при производство
• Прилага инструкциите за съхранение на козметични продукти
• С леди за спазване на инструкциите за съхранение на козметичните
продукти
• С пособен е да класифицира вярно козметични продукти в зависимост от състав, свойства и методи за получаване
• С ъпоставя козметични продукти в зависимост от съдържанието на
основни компоненти и метода на производство
• Предлага варианти за избор на продукт в зависимост от начина на
получаване
Обяснява процесите за производство на парфюмерийни продукти
• П
 ознава суровините за производство на парфюмерийни продукти
• О писва методите за получаване
• Посочва основните етапи на процесите за производството на парфюмерийни продукти – смесване, хомогенизиране и отстояване и
разфасоване
• О писва условията за получаване на парфюмерийни продукти
• И зброява факторите, влияещи върху качеството на продукта – температура, налягане, концентрация и времетраене
• О писва изискванията за качество на парфюмерийните продукти
• Познава инструкциите за безопасност и санитарно-хигиенните норми
при производството и опазването на околната среда
• И зрежда изискванията за съхранение на парфюмерийни продукти
• Х арактеризира суровините за производство на парфюмерийни
продукти
• О бяснява методите за производство на парфюмерийни продукти
• О бяснява връзката между метода за получаване и качеството на
продукта
• О бяснява значението на факторите на процеса – температура, налягане, концентрация и времетраене
• Прилага инструкциите за съхранение на парфюмерийни продукти

БРОЙ 100
Компетентности

Резултат от учене 9.3:
Знания

Умения

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

• С
 пособен е да класифицира точно парфюмерийни продукти в зависимост от състав, свойства и методи за получаване
• С ъпоставя парфюмерийни продукти в зависимост от съдържанието
на основни компоненти и от метода на производство
• Предлага варианти за избор на продукт в зависимост от начина на
получаване
Познава процесите за производство на биологични продукти
• П
 осочва суровините за производство на биологични продукти
• О писва методите за получаване на биологични продукти
• И зброява основните етапи на процесите за производството на биологични продукти
• О писва условията за получаване на биологични продукти
• Н азовава факторите, влияещи върху качеството на продукта
• О писва изискванията за качество на биологичните продукти
• Познава инструкциите за безопасност и санитарно-хигиенните норми
при производството и опазването на околната среда
• И зброява изискванията за съхранение на биологични продукти
• Х арактеризира суровините за производство на биологични продукти
• О бяснява методите за производство на биологични продукти
• О бяснява връзката между метода за получаване и качеството на
продукта
• О бяснява инструкциите за безопасност и санитарно-хигиенните
норми при производство
• С леди за спазване на инструкциите за съхранение на биологични
продукти
• С ъпоставя продукти в зависимост от съдържанието на основни
компоненти и от метода на производство

Компетентности

• С
 пособен е да класифицира вярно биологични продукти в зависимост от състав, свойства и метод за получаване
• Предлага варианти за избор на продукт в зависимост от начина на
получаване

Резултат от учене 9.4:

Описва процесите за производство на битова химия

Знания

•
•
•
•
•
•
•

Умения

• Х
 арактеризира суровините за производство на битова химия
• О бяснява връзката между метода за получаване и качеството на
продукта
• О бяснява инструкциите за безопасност и санитарно-хигиенните
норми при производство
• Прилага инструкциите за съхранение на продуктите на битовата
химия
• О бяснява инструкциите за безопасна употреба на различните категории продукти
• С ъпоставя продукти в зависимост от съдържанието на основни
компоненти и от метода на производство
• С леди за спазване на инструкциите за съхранение на битова химия

Компетентности

• К
 ласифицира продуктите на битовата химия в зависимост от състав,
свойства и методи за получаване
• Предлага варианти за избор на продукт в зависимост от начина на
получаване

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест/казус
Средство 2:
• Практическа задача

 ознава суровините за производство на битова химия
П
О писва методите за производство на битова химия
Посочва основните етапи от производството на битова химия
О писва условията за получаване на битова химия
И зброява факторите, влияещи върху качеството на продукта
О писва изискванията за качеството на продуктите на битовата химия
Познава инструкциите за безопасност и санитарно-хигиенните норми
при производството и опазването на околната среда
• Н азовава изискванията за съхранение на продуктите на битовата
химия

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
• Учебен кабинет/лаборатория
За средство 2:
• Реална работна среда
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Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

За средства 1 и 2:
• Правилно използване на специфични термини и понятия
• Демонстрира знания за суровини, етапи, методи на производство,
безопасност, санитарно-хигиенни норми и опазване на околната
среда при производство на козметични, парфюмерийни, биологични
продукти и битова химия
• Време за изпълнение на поставената задача

ЕРУ 10
Наименование на единицата:

Козметични продукти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и
битова химия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1:

Описва състава и характеристиките на различни видове козметични
продукти

Знания

• И
 зброява козметичните продукти в зависимост от състав, свойства,
предназначение и приложение
• О писва предназначението и функциите на етеричните масла в козметичните продукти
• Посочва разликата и особеностите на козметични продукти, предназначени за жени, мъже и деца
• Познава продуктите за почистване на лице и тяло
• О писва предназначението, действието и особеностите на козметичните продукти за бременни жени, бебета и деца
• Познава състава и предназначението на продуктите за грижа и
почистване на лице, кожа, коса и тяло, ръце и крака
• Познава състава, действието и предназначението на различни видове тоалетни сапуни
• О писва състава, предназначението и действието на продуктите за
грижа за зъбите и хигиена на устната кухина
• Н азовава предназначението и действието на слънцезащитни козметични продукти
• О писва предназначението и приложението на продуктите за гримиране

Умения

• Х
 арактеризира видовете козметични продукти
• О бяснява приликата и разликата между различните козметични
продукти
• О бяснява предназначението и действието на различни козметични
продукти
• Прилага знанията за козметичните продукти при работата си с
клиенти
• Консултира клиента в избора на козметичен продукт
• С ъпоставя продукти в зависимост от потребностите на клиента
• Коригира избора на клиента при необходимост

Компетентности

• С
 пособен е да обясни точно състава и характеристиките на различните видове козметични продукти
• Предлага продукти в зависимост от потребностите на клиента
• Проявявя отговорност при информиране и консултиране на клиента

Резултат от учене 10.2:

Разпознава критериите за качество на различни видове козметични
продукти

Знания

•
•
•
•

 ефинира понятието „качество“
Д
Познава характеристиките на различните видове козметични продукти
О писва изискванията за качеството на продуктите
Познава инструкции, указания и регламенти за качество на различните видове козметични продукти
• Познава действащото българско и европейско законодателство за
качество на продуктите

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• С
 пособен е вярно да определи качеството на различните видове
козметични продукти
• Препоръчва артикули според изискванията на клиента
• С ъдейства при затруднения в работата на екипа

Резултат от учене 10.3:

Обяснява влиянието на продуктите върху човешкия организъм въз
основа на предоставената от производителя информация, свързана с
опазването на здравето на човека, посредством етикетите и придружаващите документи

Знания

• П
 ознава строежа и функциите на кожата
• Посочва специфични кожни прояви
• О писва факторите, които влияят отрицателно върху кожа, коса и
нокти
• Познава влиянието на различните компоненти в състава на козметичните продукти върху човешкия организъм
• О писва основните алергени в козметичните продукти
• И зброява изискванията за използване и съхранение на козметичните продукти

Умения

• Р
 азпознава специфични кожни прояви
• О бяснява влиянието на състава на козметичния продукт върху
кожата и човешкия организъм
• О бяснява възможните реакции на организма към различни компоненти на козметичните продукти
• О бяснява начините за използване и изискванията за съхранение
на продуктите
• Консултира относно въздействието на различните артикули
• Предлага подходящи продукти при различни кожни прояви
• Прилага инструкциите за съхранение на продуктите

Компетентности

• П
 редоставя консултация за правилен и информиран избор относно
артикули със сходни качества и предназначение
• С леди за спазване на инструкциите за съхранение на продуктите
• С поделя знания и опит с екипа, който ръководи

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест/казус
Средство 2:
• Практическа задача

 азпознава стандартите за качество на продуктите
Р
С леди за промяна на характеристиките на козметичните продукти
С леди за спазването на указания, инструкции и регламенти
С леди за правилното съхранение на продуктите
И нформира отговорното лице при идентифицирани проблеми с
качеството на козметичните продукти
• С равнява продукти с близки качества

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда
Критерии за оценяване:

За средства 1 и 2:
• Демонстриране на знания за същността и предназначението на различните групи козметични продукти, както и действието им върху
кожата и човешкия организъм. Знае изискванията за съхранение
• Време за решаване на поставената задача

ЕРУ 11
Наименование на единицата:

Парфюмерийни продукти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и
битова химия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

С Т Р.
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Резултат от учене 11.1:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 11.2:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 11.3:

Знания

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

Описва състава и характеристиките на различни видове парфюмерийни продукти
• Познава видовете парфюмерийни продукти
• О писва действието, състава, свойствата и предназначението на
продуктите
• Посочва съдържанието на парфюмните композиции
• Н азовава същността на одорологията
• Познава характеристиките на ароматичните вещества – интензивност, устойчивост, обонятелни прагове и др.
• Познава строежа, състава и действието на етеричните масла
• О писва методите за извличане на етерични масла
• И зброява изискванията за съхранение на етерични масла и други
парфюмерийни продукти
• К ласифицира парфюмерийните продукти
• О бяснява действието и предназначението на парфюмерийните
продукти
• Х арактеризира ароматичните вещества по основни признаци
• О бяснява действието и приложението на етеричните масла
• Консултира с цел информиран избор между продукти със сходни
свойства и въздействие
• С пазва правилата за безопасна работа и използване на парфюмерийни продукти и етерични масла
• Прилага инструкциите за правилното съхранение на парфюмерийни
продукти и етерични масла
• С пособен е да консултира и препоръчва продукти съобразно потребностите на клиента, като проявява отговорност
• С пазва правилата за безопасна работа, използване и съхранение на
парфюмерийни продукти и етерични масла
Разпознава критериите за качество на различни видове парфюмерийни продукти
• Дефинира понятието „качество“
• О писва характеристиките на различните видове парфюмерийни
продукти
• Посочва изискванията за качеството на продуктите
• Познава инструкции, указания и регламенти за качество на парфюмерийните продукти
• Познава действащото българско и европейско законодателство за
качество на парфюмерийните продукти
• О бяснява стандартите за качество на продуктите
• С леди за промяна на характеристиките на парфюмерийните продукти
• С леди за спазването на указания, инструкции и регламенти за качество на различни видове парфюмерийни продукти
• С равнява продукти с близки качества
• К ласифицира продуктите в зависимост от процентното съдържание
на парфюмната композиция, предназначение и др.
• С леди за безопасното съхранение на продуктите
• И нформира отговорното лице при идентифицирани пропуски и
проблеми
• С пособен е да характеризира точно качеството на различни видове
парфюмерийни продукти
• С ъхранява парфюмерийните продукти при спазване на всички
изисквания
• Препоръчва артикули със сходни качества според изискванията на
клиента
Обяснява влиянието на продуктите върху човешкия организъм въз
основа на предоставената от производителя информация, свързана с
опазването на здравето на човека, посредством етикетите и придружаващите документи
• Познава строежа и функциите на кожата
• О писва специфични кожни прояви при третиране с парфюмерийни
продукти и етерични масла
• О писва факторите, които влияят отрицателно върху кожата
• Н азовава влиянието на различните компоненти в състава на парфюмерийните продукти върху човешкия организъм
• И зброява основните алергени в парфюмерийните продукти
• Посочва изискванията за използване и съхранение на козметичните
продукти

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Умения

• Р
 азпознава специфични кожни прояви
• О бяснява влиянието на състава на парфюмерийния продукт върху
човешкия организъм
• О бяснява възможните реакции на организма към различни компоненти на парфюмерийни продукти
• Консултира относно въздействието на различните артикули
• Коригира при необходимост избора на клиента

Компетентности

• С
 пособен е да предостави подробна консултация с цел информиран
избор за артикули със сходни качества и предназначение
• Консултира при специфични потребности на клиента
• С ъдейства при затруднения в работата на екипа
• С леди за спазване на изисканията за съхранение на продуктите

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест/казус
Средство 2:
• Практическа задача

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда
Критерии за оценяване:

За средства 1 и 2:
• Демонстрира знания за същност, предназначение и действие на
парфюмерийните продукти, за алергени и алергични прояви при
употреба на парфюмерийни продукти и безопасни начини за използване и съхранение
• Време за решаване на поставената задача

ЕРУ 12
Наименование на единицата:

Биологични продукти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и
битова химия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1:

Описва състава и характеристиките на различни видове биологични
продукти

Знания

•
•
•
•
•

Умения

• К
 ласифицира биологичните продукти по състав, предназначение,
действие и др.
• О пределя хранителната стойност на веществата, доставящи енергия
• О бяснява предимствата на биологичните продукти
• О бяснява предназначението и действието на различните видове чай
с ниска концентрация и хранителни добавки
• Консултира при изчисляване на индекс на телесна маса

Компетентности

• С
 пособен е да консултира точно за избор на биологични продукти,
храни, напитки и хранителни добавки
• С пособен е да определи вярно хранителната стойност на веществата,
доставящи енергия

Резултат от учене 12.2:

Разпознава критериите за качество на различни видове биологични
продукти

Знания

•
•
•
•

 писва същност и значение на биологичните продукти
О
Н азовава приложението на биологичните продукти
Посочва състава на различните артикули от групата
Познава основните видове храни, напитки и хранителни добавки
О писва състава и предназначението на различни видове чай с ниска
концентрация

 ефинира понятието „качество“
Д
Посочва характеристиките на различните видове биологични продукти
О писва изискванията за качеството на продуктите
Познава инструкции, указания и регламенти за качество на биологични продукти
• Познава действащото българско и европейско законодателство за
качество на продуктите
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• С
 пособен е да характеризира прецизно качеството на различни
видове биологични продукти
• С пособен е да препоръча артикули със сходни качества, според
изискванията на клиента

Резултат от учене 12.3:

Обяснява влиянието на продуктите върху човешкия организъм въз
основа на предоставената от производителя информация, свързана с
опазването на здравето на човека, посредством етикетите и придружаващите документи

Знания

•
•
•
•

 леди за промяна на характеристиките на биологичните продукти
С
С равнява продукти с близки качества
Препоръчва артикули със сходни качества
И нформира отговорното лице при идентифицирани пропуски и
проблеми
• С леди за правилното съхранение на продуктите и за прилагането
на указания, инструкции и регламенти

 азовава основните органи и системи в човешкия организъм
Н
О писва здравословното хранене при различни групи от населението
И зброява основните алергени в биологичните продукти
О писва веществата, доставящи енергия и тяхното действие върху
човешкия организъм
Умения
• О бяснява функциите на основните органи и системи в организма
• О бяснява здравословното хранене
• О бяснява действието на алергените
• Разпознава основни алергични прояви
• Консултира за избор на здравословни храни, напитки, чай с ниска
концентрация и хранителни добавки
• Консултира избора на продукти, доставящи енергия на човешкия
организъм
Компетентности
• С пособен е да препоръча отговорно правилните продукти според
изискванията и нуждите на клиента
• Препоръчва здравословни и диетични храни, напитки и хранителни
добавки
• Коригира при необходимост избора на клиента
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Решаване на тест/казус
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда
Критерии за оценяване:
За средства 1 и 2:
• Демонстрира знания за органи и системи в човешкия организъм; за
състав и предназначение на биологичните продукти; за здравословно
хранене и видове алергени
• Време за решаване на поставената задача

ЕРУ 13
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 13.1:
Знания

Умения

Битова химия
4
4
Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и
битова химия
4
4
Описва състава и характеристиките на продуктите на битовата химия
• Посочва същност и приложение на битовата химия
• Познава основните видове продукти на битовата химия
• О писва състава и предназначението на различни видове продукти
• О писва основните компоненти на различните продукти
• О бяснява начините за приложение на битовата химия
• Предлага продукти в зависимост от потребностите на клиента
• Разчита съдържанието на етикета
• Х арактеризира продуктите по предназначение, действие и начин
на употреба

БРОЙ 100
Компетентности
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• С
 пособен е да класифицира вярно продуктите по предназначение
и действие
• С пособен е изчерпателно да консултира и препоръчва продукти
съобразно потребностите на клиента, като проявява отговорност
• Коригира при необходимост избора на клиента
Резултат от учене 13.2:
Разпознава критериите за качество на продуктите на битовата химия
Знания
• Дефинира понятието „качество“
• О писва характеристиките на различните видове артикули
• О писва изискванията за качеството на продуктите
• Посочва инструкции, указания и регламенти за качество на битовата химия
• Познава действащото българско и европейско законодателство за
качество на продуктите
Умения
• Препоръчва артикули със сходни качества според изискванията на
клиента
• О бяснява свойствата и качествата на различните артикули
• О бяснява зависимостта между качество на продукта и начин на
употреба и съхранение
• И нформира отговорното лице при идентифицирани пропуски и
проблеми
Компетентности
• С пособен е да определи качеството на продуктите на битовата химия
• Консултира за правилен избор според изискванията на клиента,
като проявява отговорност
• С леди за спазване на указания, инструкции, регламенти и за правилното съхранение на продуктите
Резултат от учене 13.3:
Обяснява влиянието на продуктите на битовата химия върху човешкия
организъм въз основа на предоставената от производителя информация,
свързана с опазването на здравето на човека, посредством етикетите
и придружаващите документи
Знания
• Познава строежа и функциите на кожата
• Н азовава основните органи и системи в човешкия организъм
• О писва специфични кожни прояви при контакт с продукти на битовата химия
• О писва вредното въздействие на битовата химия върху човешкия
организъм при неправилно използване на препаратите
• О писва вредното влияние на различните компоненти в състава на
битовата химия върху човешкия организъм
• Посочва начина на употреба на различните артикули
• И зброява основните алергени в препаратите на битовата химия
• О писва изискванията за съхранение на продуктите
Умения
• Разпознава специфични кожни прояви
• О бяснява влиянието на състава на препаратите върху човешкия
организъм
• О бяснява възможните реакции на организма при контакт с различни продукти
• О бяснява изискванията за безопасно използване и съхранение на
продуктите
• Консултира избора съобразно специфичните потребности на клиента
• Препоръчва условия за безопасно използване и съхранение на битова химия
Компетентности
• С пособен е да консултира точно за информиран избор относно
артикули на битовата химия със сходни качества и предназначение
• Консултира относно действието на различни продукти
• Препоръчва условия за безопасно използване и съхранение на битова химия
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Решаване на тест/казус
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда
Критерии за оценяване:
За средства 1 и 2:
• Показва знания за състав, свойства и предназначение на продуктите на битовата химия. Демонстрира знания за безопасна употреба
и съхранение на различните препарати с цел предотвратяване на
вредното въздействие върху човешкия организъм
• Време за решаване на поставената задача
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ЕРУ 14
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 14.1:
Знания

Стокови групи
4
4
Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и
битова химия
4
4
Изготвя заявки и поръчки според наличностите
• О писва процеса на управление на стоковите наличности и определяне на необходимостта от поръчка на нови стоки
• И зброява последствия от недостатъчно или по-голямо количество
поръчана стока
• О писва видове доставки и честотата на доставките
• О писва същността и значението на инвентаризацията

Умения

• П
 реценява потребността от поръчване на стока
• С ъставя необходимите документи при поръчване на стока
• Поддържа оптимални наличности от предлаганите стоки в търговския обект
• Прави инвентаризация
• Н адгражда продуктовата си компетентност периодично

Компетентности

• С
 пособен е самостоятелно да определи правилно необходимостта
от поръчване на стока за търговския обект
• С пособен е самостоятелно или в екип да изготви поръчка на стока
съобразно нуждите на търговския обект

Резултат от учене 14.2:

Приема стока в търговския обект

Знания

• И
 зброява правилата за проверка на стоките при пристигането и
при приемането им
• Различава видовете опаковка на предлаганите стоки
• Познава процеса на професионално отстраняване на опаковката
на стоките
• О писва стъпките при включване на стоките в складовата програма

Умения

• П
 риема стока в търговския обект
• Проверява съответствието с придружителни документи относно
асортимент, количество, качество, цена и срок на доставка
• С ъставя необходимите документи при приемане на стока
• Работи със софтуер за управление на стокови наличности
• Работи с търговска документация (съставяне, попълване, съхраняване)

Компетентности

• П
 риема стока, като стриктно прилага нормативната уредба, регламентираща търговията с предлаганите стоки
• С пособен е самостоятелно да оформи вярно информацията за приетата стока в използвания работен софтуер

Резултат от учене 14.3:

Излага предлаганите стоки в търговската зала

Знания

• О
 писва значението на правилното подреждане на стоките в търговската зала
• И зброява основни принципи на презентация и ротация на стоките
• Посочва нормативни актове, регламентиращи изискванията към
етикетирането на предлаганите стоки
• И зброява общи и специфични изисквания към етикетирането на
предлаганите стоки

Умения

• П
 рилага основните маркетингови правила за позициониране на
стоките
• Разчита планограми
• Прилага планограми
• Етикетира предлаганите в търговската зала стоки
• Проучва нови методи за презентиране на предлаганите стоки

Компетентности

• С
 пособен е да прилага точно изискванията за оптимално позициониране на предлаганите в търговската зала стоки
• С пособен е ефективно да прилага нови методи за презентиране на
предлаганите стоки
• С пособен е да предложи идеи за оптимално позициониране на
предлаганите в търговска зала стоки
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Резултат от учене 14.4:
Знания

Съхранява правилно продукти от различни стокови групи
• Н азовава изискванията за съхраняване на предлаганите стоки
• Посочва основни методи за съхраняване на стоки в склада
• Посочва основни принципи за подредба на стоки в склада
• О писва системи за оптимизиране на потока на предлаганите стоки
в склада
Умения
• С пазва изискванията на нормативни актове за правилно съхраняване
на продукти от различни стокови групи
• Прилага системи за оптимизиране на потока на предлаганите стоки
• Работи с търговско и складово оборудване и инструменти
Компетентности
• С пособен е самостоятелно или в екип да организира правилното
съхраняване на продукти от различни стокови групи
• С пособен е да сравни системи за оптимизиране на потока на предлаганите стоки
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Тест
Средство 2:
• К азус
Средство 3:
• Практическо задание
Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет
За средство 3:
• Учебен кабинет/реална работна среда – търговски обект
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• О тговаря правилно на зададените в теста въпроси в рамките на
определеното време
За средство 2:
• Разпознава проблема в зададения казус, генерира идеи за разрешаване
на проблема, избира най-добрата идея, вярно, точно и мотивирано
определя действията за разрешаване на проблема и прави оценка
за евентуални последствия от взетото решение
За средство 3:
• Вярно, точно и мотивирано изпълнява практическата задача, като
спазва определеното за изпита време

ЕРУ 15
Наименование на единицата:

Обслужване на клиенти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и
битова химия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 15.1:

Определя клиентските потребности

Знания

• О
 писва основни психологически типове клиенти
• О писва значението на активното слушане в процеса на общуване
с клиентите
• О писва ефективни методики за събиране на информация за потребностите на клиентите
• Посочва основни принципи за определяне потребностите на клиентите

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• С
 пособен е да идентифицра правилно нуждите на клиента от конкретен продукт
• А нализира внимателно потребностите на клиентите

 рилага техники за активно слушане
П
И зползва подходящи въпроси за определяне нуждите на клиента
О пределя потребностите на клиента от конкретен продукт
Н асочва вниманието на клиента към подходящия за него продукт
О бработва запитвания на клиенти с цел предлагане на подходящи
продукти
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Резултат от учене 15.2:

Консултира клиенти за избора на продукт

Знания

• О
 писва основни правила за посрещане и обслужване на клиенти
в търговския обект
• Познава начини за изграждане на доверие у клиентите
• О писва различни видове мотиви за покупка
• Посочва начини за решаване на проблеми, свързани с възраженията
на клиента

Умения

• П
 осреща клиенти
• О бслужва клиентите в търговския обект
• Консултира клиентите за характеристиките, качествата, ползите и
конкурентните предимства на предлаганите стоки
• Проявява емпатия и уважение към клиентите

Компетентности

• Р
 азпознава и консултира различните типове клиенти индивидуално
според потребностите им
• С пособен е да консултира различните типове клиенти индивидуално
според потребностите им, като проявява наблюдателност, бързина
и вежливост
Осъществява продажби
• И зброява основните етапи на продажбата
• Познава различни техники за продажба
• О писва начините на разплащане в търговския обект
• О писва начини за различаване истинността на платежните средства
• Посочва видовете документи, издавани при касови и безкасови
плащания
• Посочва нормативните изисквания за регистриране и отчитане на
продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
• Прилага различни техники за продажба
• И зпълнява финансови операции при извършване на продажба
• И здава необходимите платежни документи
• Работи с касов апарат, баркод скенери, POS терминални устройства
за безкасови плащания
• И зползва устройство за разпознаване на фалшиви банкноти
• А нулира издадени документи по отказана покупка в съответствие
с разпоредбите на действащото законодателство
• И зготвя ежедневен отчет на продажбите
• С пособен е самостоятелно да осъществи продажба, като правилно
оформи плащането
• О тговаря за ежедневното точно приключване на касовата наличност
и отразяването на оборота в книгата за касовия апарат
Обработва рекламации от клиенти
• Дефинира понятието „рекламация“
• Познава нормативната уредба, отнасяща се до правата на потребителите, законовата и търговската гаранция на предлаганите стоки
• Посочва правила и дейности, свързани с уреждане на рекламации
от клиенти
• О писва процеса на събиране, оценяване и вземане на решения в
случай на постъпили рекламации от клиенти
• Приема рекламации от клиенти
• В зема решение за последващи действия по решаването на рекламацията
• И здава гаранционни карти
• С ъставя протоколи и други документи, свързани с обработването
на рекламации от клиенти
• В зема решение за последващи действия при постъпили рекламации
и оплаквания от клиенти
• С пособен е да обработи правилно постъпили рекламации и оплаквания от клиенти
Средство 1:
• Тест
Средство 2:
• К азус
Средство 3:
• Практическо задание

Резултат от учене 15.3:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 15.4:
Знания

Умения

Компетентности

Средства за оценяване:
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Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет
• И нтернет
За средство 3:
• Учебен кабинет/реална работна среда – търговски обект
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• О тговаря правилно на зададените в теста въпроси в рамките на
определеното време, като демонстрира задълбочени познания
За средство 2:
• Разпознава проблема в зададения казус, генерира идеи за разрешаване
на проблема, избира най-добрата идея, вярно, точно и мотивирано
определя действията за разрешаване на проблема и прави оценка
за евентуални последствия от взетото решение
За средство 3:
• Вярно, точно и мотивирано изпълнява практическата задача, като
спазва определеното време за изпълнение

4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се
осъществява в учебни кабинети, осигуряващи места за обучение на всички обучавани,
а по учебна и производствена практика – в
лаборатории по химия, аналитична химия
с инструментални методи, микробиология,
биохимия, в лаборатории в предприятия и
фирми, в търговски обекти, предназначени
за търговия на дребно и едро с козметични
и биологични продукти, хранителни добавки
и битова химия.
4.1. Учебен кабинет за обучение по теория
Обзавеждането на учебния кабинет включва: работно място на обучавания (работна
маса и стол), работно място за обучаващия
(работна маса и стол), учебна дъска, мебели
(предимно шкафове за различни цели), гладка
свободна стена за окачване на табла, екран
за прожектиране, дъска за писане и други
средства за обучение.
Учебните кабинети трябва да отговорят на
необходимите ергономични, хигиенни и естетически изисквания, като създават предпоставки за успешно усвояване на знанията, уменията
и формирането на професионално-личностни
качества на обучаваните. Кабинетите се оборудват със съответните дидактически средства,
осигуряващи условия за самостоятелна учебна
дейност на всеки учащ.
4.2. База за обучение по практика
В учебните лаборатории се провежда обучението по практика за формиране на знания,
умения и професионални компетентности у
обучаваните. Планирането, разположението
и оборудването на у чебните лаборатории
са съобразени със спецификата на учебната
дейност, с целите и задачите на обучението
по професията, със санитарно-хигиенните
изисквания.
Обзавеждането на лабораториите включва:
работни места за обучаваните и за обучаващия, водна и електрическа инсталация и
инсталация за обратните води. Работните
места е целесъобразно да бъдат разположени успоредно или шахматно на общ плот в

единия край на помещението, облицовани с
подходящ материал. Под плота се монтират
шкафове за съхранение на приборите и съдовете, необходими за лабораторни упражнения. Върху плота на стелажи се подреждат необходимите стъклария и реактиви. В
лабораториите следва да има технически и
инсталационни съоръжения с общо предназначение: автоматично включване и изключване на вентилационната и електрическата
инсталация, на осветлението, на завесите,
на екрана и др. Лабораториите трябва да са
оборудвани с аптечка, средства за гасене на
пожар, лични предпазни средства, вентилационни устройства. Към лабораториите
следва да са разположени следните помещения: тегловно, апаратно, подготвително
и хранилище за реактиви. В непосредствена
близост до лабораториите трябва да има: стая
за материали, стая за апаратурата, стая за
подготовка и склад за реактивите. Съхранението на реактивите да бъде под контрола
на преподавателя, а условията и редът за
достъп до тях се регламентират със заповед
на ръководителя на обучаващата институция.
Обучението по учебна и производствена
практика по учебен предмет или модул от
професиона лната подготовка, свързана с
ЕРУ 14 и ЕРУ 15, се провежда в търговски
обекти, специализирани за козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова
химия.
4.2.1. Учебна лаборатория по неорганична
химия/органична химия
Предназначена е за провеждане на упражнения по неорганична химия и по органична
химия. Оборудването включва: компютри,
демонстрационна маса, периодична система,
дестилатор, сушилни, електрически котлони,
предпазни мрежи, пещи за накаляване, камина, водни, пясъчни и маслени бани, вани,
филтри, центрофуги, технически и аналитични
везни, pH метри, статив с комплект от реактиви, лабораторни съдове, макети, модели и
схеми, прибори и пособия и други съобразно
действащите нормативи.
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4.2.2. Учебна лаборатория по аналитична
химия и инструментални методи
Предназначена е за провеждане на упражнения по аналитична химия и инструментални
методи. Оборудването включва: компютри,
демонстрационна маса, дестилатор, сушилни,
пещи, камина, водни, пясъчни и маслени бани,
центрофуги, технически и аналитични везни,
pH метри, полярограф, уред за електротегловен анализ, фотометри, спектрофотометри,
рефрактометри, хроматограф, апарат на Орса,
статив с комплект от реактиви за качествен
анализ, лабораторни прибори и пособия и
други съобразно действащите нормативи.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават
лица със завършено висше образование по
съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професи
оналната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица
без висше образование и без професионална
квалификация „учител“, ако са придобили
трета степен на професионална квалификация
по съответната специалност при условията и
по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения
и компетентности.
8923

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2002 г. за защита на работещите от
рискове, свързани с експозиция на биологич
ни агенти при работа (ДВ, бр. 105 от 2002 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 2, т. 5 думите „Наредба
№ 4 от 1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана
(ДВ, бр. 77 от 1995 г.)“ се заменят с „Наредба
№ РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност
и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.)“.
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „Областна инспекция по
труда“ и хигиенно-епидемиологичната инспекция“ се заменят с „Инспекция по труда“
и регионалната здравна инспекция“.
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2. В ал. 4 думите „Наредба № 14 от 1998 г.
за службите по трудова медицина (ДВ, бр. 95
от 1998 г.)“ се заменят с „Наредба № 3 от
2008 г. за условията и реда за осъществяване
дейността на службите по трудова медицина
(ДВ, бр. 14 от 2008 г.)“.
§ 3. В чл. 10, ал. 1, т. 2 думите „антисептични средства за кожата“ се заменят с
„биоциди от главна група 1, продуктов тип 1,
разрешени по реда на Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества
и смеси или в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 528/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ,
L 167 от 27.06.2012 г.)“.
§ 4. В чл. 12, ал. 1, т. 2 след думата „група“
се добавя „3 и“.
§ 5. В чл. 15, ал. 1 думите „контролните
органи и хигиенно-епидемиологичните инспекции“ се заменят със „съответната дирекция „Инспекция по труда“ и регионалната
здравна инспекция“.
§ 6. В чл. 17, ал. 3 думите „Наредба № 2 за
видовете имунизации в Република България
и сроковете за извършването им (ДВ, бр. 38
от 2000 г.)“ се заменят с „Наредба № 15 от
2005 г. за имунизациите в Република България
(ДВ, бр. 45 от 2005 г.)“.
§ 7. В чл. 19, ал. 7 думите „(ДВ, бр. 33 от
2001 г.)“ се заменят с „(ДВ, бр. 65 от 2008 г.)“.
§ 8. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 2000/54/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г.
относно защита на работниците от рисковете,
свързани с експозицията на биологични агенти
при работа (OB L 262, 17.10.2000 г., специално
българско издание: глава 05 том 005);
2. Директива (ЕС) 2019/1833 на Комисията
от 24 октомври 2019 г. за изменение на приложения I, III, V и VI към Директива 2000/54/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
във връзка с адаптации от чисто техническо
естество (OB L 279, 31.10.2019 г.);
3. Директива (ЕС) 2020/739 на Комисият а
от 3 юни 2020 г. за изменение на приложение
III към Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с
включването на SARS-CoV-2 в списъка на
биологичните агенти, за които е известно,
че заразяват хората, и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1833 на Комисията (OB L
175, 4.06.2020 г.)“.
§ 9. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2
Класификация на биологичните агенти
I. Общи положения при класификацията
на биологичните агенти
1. �����������������������������������
В приложените списъци са класифицирани само биологичните агенти, за които е
известно, че причиняват инфекциозни заболявания, засягащи човека.
При необходимост към агентите се добавя
знак за наличие на токсичен и алергичен риск.
Генетично изменените микроорганизми не
са взети предвид при изготвяне на настоящия
списък на класифицирани биологични агенти.
Не са взети предвид и агентите с патогенно
действие върху животните и растенията.
2. Класификацията на биологичните агенти
се основава на въздействието на тези агенти
върху здрави работещи лица.
Не е взето предвид конкретното въздействие
върху лица, чиято предразположеност може
да бъде засегната поради една или друга
причина, като например предишно заболяване, лекарствен продукт, отслабена имунна
система, бременност или кърмене.
Оценката на риска, която се изисква съгласно чл. 4, би трябвало също да обхване
допълнителния риск, на който са изложени
съответните категории работници.
При някои промишлени процеси, лабораторни дейности или дейности в помещения за
животни, които водят или могат да доведат
до експонирането на работниците на биологични агенти от група 3 или 4, въведените
мерк и за техническо предотвратяване на
риска трябва да отговарят на разпоредбите
на чл. 23, 24 и 25.
3. Биологичните агенти, които не са класирани в групи 2 – 4 от списъка, не се класифицират автоматично в група 1.
За родове, при които повече от един вид е
известен като патогенен за човека, списъкът
съдържа тези видове, за които е известно, че
са най-често отговорни за болести, заедно с
по-общо позоваване на факта, че други видове
от същия род могат да окажат въздействие
върху здравето.
Когато цял род е включен в класификацията на биологичните агенти, от това следва,
че определените като непатогенни видове и
щамове са изключени от класификацията.
4. Когато един щам е атенюиран или е
загубил гени, известни с вирулентното си
действие, мерките, изисквани от класификацията на неговите родителски щамове, не
се прилагат задължително и за този щам. За
него се извършва оценка на потенциалния
риск, който създава. Например когато такъв
щам може да се използва като продукт или
част от продукта за профилактични или терапевтични цели.
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5. Номенклатурата на агентите в настоя
щия списък отразява и прилага последните
международни споразумения в областта на
таксономията и номенклатурата на агентите,
действащи в момента на нейното изготвяне.
6. Списъкът на класифицираните биологични агенти отразява научните достижения
към момента на неговото изготвяне.
Той се актуализира незабавно при всяка
настъпила промяна в тази област.
7. Всички вируси, които са били вече изолирани у човека и които не са били оценени
и класифицирани в настоящото приложение,
следва да бъдат класифицирани най-малко в
група 2, освен ако няма доказателство, че те
не могат да причинят заболяване у човека.
8. Някои биологични агенти, класифицирани в група 3, които са посочени в приложения списък с две звездички (**), могат да
представляват ограничен риск от заразяване
за работниците, тъй като те обикновено не
са заразни по въздушен път.
По отношение на такива агенти се оценяват защитните мерки на изолация, които
да се прилагат, като се отчитат естеството
на конкретните дейности и количеството на
съответния агент, за да се определи дали
при определени обстоятелства някои от тези
мерки могат да не се изискват.
9. Изискванията за изолация, произтичащи
от класификацията на паразитите, се прилагат единствено за тези стадии от развитието
на паразита, които са способни да причинят
инфекция у човека на работното място.
10. Списъкът съдържа отделни указания,
когато биологичните агенти са в състояние да
причинят алергични или токсични реакции,
когато съществува ефикасна ваксина или
когато е уместно списък на експонираните
работници да бъде съхраняван в продължение
на повече от десет години.
Тези указания са систематизирани под
формата на следните забележки:
„А“ – Възможни алергични ефекти;
„Д“ – Списък на работниците, експонирани на биологичен агент, който трябва да се
съхранява повече от десет години след прик
лючване на последната известна експозиция;
„Т“ – Производство на токсини;
„В“ – Наличие на ефикасна и регистрирана
в рамките на Европейския съюз ваксина.
Профилактичните имунизации следва да
се осъществяват по реда на чл. 17.
II. Бактерии и сродни организми
По отношение на биологичните агенти,
включени в списъка по-долу, вписването за
целия род с добавянето на забележката „spp.“
препраща към другите видове, принадлежащи
към този род, които не са изрично включени
в списъка, но които са известни с патогенното
си действие върху човека.
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Биологичен агент

Класификация Забележки

Actinomadura madurae

2

Actinomadura pelletieri

2

Actinomyces gerencseriae

2

Actinomyces israelii

2

Actinomyces spp.

2

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans) 2
Anaplasma spp.

2

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)

2

Arcobacter butzleri

2

Bacillus anthracis

3

Bacteroides fragilis

2

Bacteroides spp.

2

Bartonella bacilliformis

2

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)

2

Bartonella (Rochalimaea) spp.

2

Bordetella bronchiseptica

2

Bordetella parapertussis

2

Bordetella pertussis

2

Bordetella spp.

2

Borrelia burgdorferi

2

Borrelia duttonii

2

Borrelia recurrentis

2

Borrelia spp.

2

Brachyspira spp.

2

Brucella abortus

3

Brucella canis

3

Brucella inopinata

3

Brucella melitensis

3

Brucella suis

3

Burkholderia cepacia

2

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

3

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

3

Campylobacter fetus subsp. fetus

2

Campylobacter fetus subsp. venerealis

2

Campylobacter jejuni subsp. doylei

2

Campylobacter jejuni subsp. jejuni

2

Campylobacter spp.

2

Cardiobacterium hominis

2

Cardiobacterium valvarum

2

Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)

2

Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)

2

Chlamydia felis (Chlamydophila felis)

2

Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)

2

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (avian strains)

3

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (other strains)

2

Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)

2

T

T, В

Д
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Биологичен агент

Класификация Забележки

Clostridium botulinum

2

T

Clostridium difficile

2

T

Clostridium perfringens

2

T

Clostridium tetani

2

T, В

Clostridium spp.

2

Corynebacterium diphtheriae

2

Corynebacterium minutissimum

2

Corynebacterium pseudotuberculosis

2

T

Corynebacterium ulcerans

2

T

Corynebacterium spp.

2

Coxiella burnetii

3

Edwardsiella tarda

2

Ehrlichia spp.

2

Eikenella corrodens

2

Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)

2

Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)

2

Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)

2

Enterobacter spp.

2

Enterococcus spp.

2

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

Escherichia coli (with the exception of non-pathogenic strains)

2

Escherichia coli, verocytotoxigenic strains (e.g. O157:H7 or O103)

3 (*)

Fluoribacter bozemanae (Legionella)

2

Francisella hispaniensis

2

Francisella tularensis subsp. holarctica

2

Francisella tularensis subsp. mediasiatica

2

Francisella tularensis subsp. novicida

2

Francisella tularensis subsp. tularensis

3

Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme

2

Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum

2

Gardnerella vaginalis

2

Haemophilus ducreyi

2

Haemophilus influenzae

2

Haemophilus spp.

2

Helicobacter pylori

2

Helicobacter spp.

2

Klebsiella oxytoca

2

Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae

2

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae

2

Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis

2

Klebsiella spp.

2

Legionella pneumophila subsp. fraseri

2

Legionella pneumophila subsp. pascullei

2

Legionella pneumophila subsp. pneumophila

2

Legionella spp.

2

Leptospira interrogans (all serovars)

2

T, В

T

В
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Биологичен агент

Класификация Забележки

Leptospira interrogans spp.

2

Listeria monocytogenes

2

Listeria ivanovii subsp. ivanovii

2

Listeria invanovii subsp. londoniensis

2

Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)

2

Morganella morganii subsp. sibonii

2

Mycobacterium abscessus subsp. abscessus

2

Mycobacterium africanum

3

Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)

2

В

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis) 2
Mycobacterium avium subsp. silvaticum

2

Mycobacterium bovis

3

Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)

3

Mycobacterium chelonae

2

Mycobacterium chimaera

2

Mycobacterium fortuitum

2

Mycobacterium intracellulare

2

Mycobacterium kansasii

2

Mycobacterium leprae

3

Mycobacterium malmoense

2

Mycobacterium marinum

2

Mycobacterium microti

3 (*)

Mycobacterium pinnipedii

3

Mycobacterium scrofulaceum

2

Mycobacterium simiae

2

Mycobacterium szulgai

2

Mycobacterium tuberculosis

3

Mycobacterium ulcerans

3 (*)

Mycobacterium xenopi

2

Mycoplasma hominis

2

Mycoplasma pneumoniae

2

Mycoplasma spp.

2

Neisseria gonorrhoeae

2

Neisseria meningitidis

2

Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)

2

Nocardia asteroides

2

Nocardia brasiliensis

2

Nocardia farcinica

2

Nocardia nova

2

Nocardia otitidiscaviarum

2

Nocardia spp.

2

Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)

3

Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida)

2

Pasteurella multocida subsp. multocida

2

Pasteurella multocida subsp. septica

2

Pasteurella spp.

2

В

В

В

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

Биологичен агент

Класификация Забележки

Peptostreptococcus anaerobius

2

Plesiomonas shigelloides

2

Porphyromonas spp.

2

Prevotella spp.

2

Proteus mirabilis

2

Proteus penneri

2

Proteus vulgaris

2

Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)

2

Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)

2

Providencia spp.

2

Pseudomonas aeruginosa

2

Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)

2

Rickettsia africae

3

Rickettsia akari

3 (*)

Rickettsia australis

3

Rickettsia canadensis

2

Rickettsia conorii

3

Rickettsia heilongjiangensis

3 (*)

Rickettsia japonica

3

Rickettsia montanensis

2

Rickettsia typhi

3

Rickettsia prowazekii

3

Rickettsia rickettsii

3

Rickettsia sibirica

3

Rickettsia spp.

2

Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae

2

Salmonella Enteritidis

2

Salmonella Paratyphi A, B, C

2

В

Salmonella Typhi

3 (*)

В

Salmonella Typhimurium

2

Salmonella (other serovars)

2

Shigella boydii

2

Shigella dysenteriae (Type 1)

3 (*)

Shigella dysenteriae, other than Type 1

2

Shigella flexneri

2

Shigella sonnei

2

Staphylococcus aureus

2

Streptobacillus moniliformis

2

Streptococcus agalactiae

2

Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis

2

Streptococcus pneumoniae

2

T, В

Streptococcus pyogenes

2

T

Streptococcus suis

2

Streptococcus spp.

2

Treponema carateum

2

Treponema pallidum

2

T

T

T

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

Биологичен агент

Класификация Забележки

Treponema pertenue

2

Treponema spp.

2

Trueperella pyogenes

2

Ureaplasma parvum

2

Ureaplasma urealyticum

2

Vibrio cholerae (including El Tor)

2

Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)

2

Vibrio spp.

2

Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica

2

Yersinia enterocolitica subsp. palearctica

2

Yersinia pestis

3

Yersinia pseudotuberculosis

2

Yersinia spp.

2

T, В

(*) Биологични агенти, класифицирани в група 3, които са посочени в приложения списък с две
звездички (**), могат да представляват ограничен риск от заразяване за работниците, тъй като те
обикновено не са заразни по въздушен път. Оценяват се защитните мерки на изолация, които да се
прилагат по отношение на такива агенти, като се отчитат естеството на конкретните дейности и
количеството на съответния агент, за да се определи дали при определени обстоятелства някои от
тези мерки могат да не се изискват.

III. Вируси (*)
Вирусите са изброени според техния ред (O), семейство (F) и род (G).
Биологичен агент
(Вид на вируса или посочен таксономичен ред)

Класификация Забележки

Bunyavirales (O)
Hantaviridae (F)
Orthohantavirus (G)
Andes orthohantavirus (Hantavirus species causing Hantavirus Pulmonary Syndrome 3
[HPS])
Bayou orthohantavirus

3

Black Creek Canal orthohantavirus

3

Cano Delgadito orthohantavirus

3

Choclo orthohantavirus

3

Dobrava-Belgrade orthohantavirus (Hantavirus species causing Haemorrhagic Fever 3
with Renal Syndrome [HFRS])
El Moro Canyon orthohantavirus

3

Hantaan orthohantavirus (Hantavirus species causing Haemorrhagic Fever with 3
Renal Syndrome [HFRS])
Laguna Negra orthohantavirus

3

Prospect Hill orthohantavirus

2

Puumala orthohantavirus (Hantavirus species causing Nephropathia Epidemica [NE]) 2
Seoul orthohantavirus (Hantavirus species causing Haemorrhagic Fever with Renal 3
Syndrome [HFRS])
Sin Nombre orthohantavirus (Hantavirus species causing Hantavirus Pulmonary 3
Syndrome [HPS])
Other hantaviruses known to be pathogenic

2

Nairoviridae (F)
Orthonairovirus (G)
Crimean-Congo haemorrhagic fever orthonairovirus

4

Dugbe orthonairovirus

2

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

Биологичен агент
(Вид на вируса или посочен таксономичен ред)

Класификация Забележки

Hazara orthonairovirus

2

Nairobi sheep disease orthonairovirus

2

Other nairoviruses known to be pathogenic

2

Peribunyaviridae (F)
Orthobunyavirus (G)
Bunyamwera orthobunyavirus (Germiston virus)

2

California encephalitis orthobunyavirus

2

Oropouche orthobunyavirus

3

Other orthobunyaviruses known to be pathogenic

2

Phenuiviridae (F)
Phlebovirus (G)
Bhanja phlebovirus

2

Punta Toro phlebovirus

2

Rift Valley fever phlebovirus

3

Sandfly fever Naples phlebovirus (Toscana Virus)

2

SFTS phlebovirus (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome-Virus)

3

Other phleboviruses known to be pathogenic

2

Herpesvirales (O)
Herpesviridae (F)
Cytomegalovirus (G)
Human betaherpesvirus 5 (Cytomegalovirus)

2

Lymphocryptovirus (G)
Human gammaherpesvirus 4 (Epstein-Barr virus)

2

Rhadinoovirus (G)
Human gammaherpesvirus 8

2

Д

Roseolovirus (G)
Human betaherpesvirus 6A (Human B-lymphotropic virus)

2

Human betaherpesvirus 6B

2

Human betaherpesvirus 7

2

Simplexvirus (G)
Macacine alphaherpesvirus 1 (Herpesvirus simiae, Herpes B virus)

3

Human alphaherpesvirus 1 (Human herpesvirus 1, Herpes simplex virus type 1) 2
Human alphaherpesvirus 2 (Human herpesvirus 2, Herpes simplex virus type 2) 2
Varicellovirus (G)
Human alphaherpesvirus 3 (Herpesvirus varicella-zoster)

2

Mononegavirales (O)
Filoviridae (F)
Ebolavirus (G)

4

Marburgvirus (G)
Marburg marburgvirus

4

Paramyxoviridae (F)
Avulavirus (G)
Newcastle disease virus

2

Henipavirus (G)
Hendra henipavirus

4

В

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 100

Биологичен агент
(Вид на вируса или посочен таксономичен ред)

Класификация Забележки

Nipah henipavirus

4

Morbillivirus (G)
Measles morbillivirus

2

В

Respirovirus (G)
Human respirovirus 1 (Parainfluenza virus 1)

2

Human respirovirus 3 (Parainfluenza virus 3)

2

Rubulavirus (G)
Mumps rubulavirus

2

Human rubulavirus 2 (Parainfluenza virus 2)

2

Human rubulavirus 4 (Parainfluenza virus 4)

2

В

Pneumoviridae (F)
Metapneumovirus (G)
Orthopneumovirus (G)
Human orthopneumovirus (Respiratory syncytial virus)

2

Rhabdoviridae (F)
Lyssavirus (G)
Australian bat lyssavirus

3 (**)

В

Duvenhage lyssavirus

3 (**)

В

European bat lyssavirus 1

3 ( )

В

European bat lyssavirus 2

3 ( )

В

Lagos bat lyssavirus

3 (**)

Mokola lyssavirus

3

Rabies lyssavirus

3 (**)

**
**

Vesiculovirus (G)
Vesicular stomatitis virus, Alagoas vesiculovirus

2

Vesicular stomatitis virus, Indiana vesiculovirus

2

Vesicular stomatitis virus, New Jersey vesiculovirus

2

Piry vesiculovirus (Piry virus)

2

Nidovirales (O)
Coronaviridae (F)
Betacoronavirus (G)
Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (SARS-virus)

3

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(m)

3

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-virus)

3

Other Coronaviridae known to be pathogenic

2

Picornavirales (O)
Picornaviridae (F)
Cardiovirus (G)
Saffold virus

2

Cosavirus (G)
Cosavirus A

2

Enterovirus (G)
Enterovirus A

2

Enterovirus B

2

Enterovirus C

2

В

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Биологичен агент
(Вид на вируса или посочен таксономичен ред)

С Т Р. 5 3
Класификация Забележки

Enterovirus D, Human Enterovirus type 70 (Acute haemorrhagic conjunctivitis virus) 2
Rhinoviruses

2

Poliovirus, type 1 and 3

2

В

Poliovirus, type 2 (1)

3

В

2

В

Hepatovirus (G)
Hepatovirus A (Hepatitis A virus, Human Enterovirus type 72)
Kobuvirus (G)
Aichivirus A (Aichi virus 1)

2

Parechovirus (G)
Parechoviruses A

2

Parechoviruses B (Ljungan virus)

2

Other Picornaviridae known to be pathogenic

2

Unassigned (O)
Adenoviridae (F)

2

Astroviridae (F)

2

Arenaviridae (F)
Mammarenavirus (G)
Brazilian mammarenavirus

4

Chapare mammarenavirus

4

Flexal mammarenavirus

3

Guanarito mammarenavirus

4

Jun ín mammarenavirus

4

Lassa mammarenavirus

4

Lujo mammarenavirus

4

Lymphocytic choriomeningitis mammarenavirus, neurotropic strains

2

Lymphocytic choriomeningitis mammarenavirus (other strains)

2

Machupo mammarenavirus

4

Mobala mammarenavirus

2

Mopeia mammarenavirus

2

Tacaribe mammarenavirus

2

Whitewater Arroyo mammarenavirus

3

Caliciviridae (F)
Norovirus (G)
Norovirus (Norwalk virus)

2

Other Caliciviridae known to be pathogenic

2

Hepadnaviridae (F)
Orthohepadnavirus (G)
Hepatitis B virus

3 (**)

В, Д

Hepeviridae (F)
Orthohepevirus (G)
Orthohepevirus A (Hepatitis E virus)

2

Flaviviridae (F)
Flavivirus (G)
Dengue virus

3

Japanese encephalitis virus

3

В

С Т Р.
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Биологичен агент
(Вид на вируса или посочен таксономичен ред)

Класификация Забележки

Kyasanur Forest disease virus

3

Louping ill virus

3 ( )

Murray Valley encephalitis virus (Australia encephalitis virus)

3

Omsk haemorrhagic fever virus

3

Powassan virus

3

Rocio virus

3

St. Louis encephalitis virus

3

В
**

Tick-borne encephalitis virus
Absettarov virus

3

Hanzalova virus

3

Hypr virus

3

Kumlinge virus

3

Negishi virus

3

Russian spring-summer encephalitis ( )

3

Tick-borne encephalitis virus Central European subtype

3 ( )

Tick-borne encephalitis virus Far Eastern Subtype

3

Tick-borne encephalitis virus Siberian subtype

3

Wesselsbron virus

3 (**)

West Nile fever virus

3

Yellow fever virus

3

Zika virus

2

Other flaviviruses known to be pathogenic

2

a

В
**

В
В

В

Hepacivirus (G)
Hepacivirus C (Hepatitis C virus)

3 (**)

Д

2

В (с)

Orthomyxoviridae (F)
Gammainfluenzavirus (G)
Influenza C virus
Influenzavirus A (G)
Highly Pathogenic Avian Influenza Viruses HPAIV (H5), e.g. H5N1

3

Highly Pathogenic Avian Influenza Viruses HPAIV (H7), e.g. H7N7, H7N9

3

Influenza A virus

2

Influenza A virus A/New York/1/18 (H1N1) (Spanish flu 1918)

3

Influenza A virus A/Singapore/1/57 (H2N2)

3

Low Pathogenic Avian Influenza Virus (LPAI) H7N9

3

В (с)

Influenzavirus B (G)
Influenza B virus

2

В (с)

Thogoto virus (G)
Dhori virus (Tick-borne orthomyxoviridae: Dhori)

2

Thogoto virus (Tick-borne orthomyxoviridae: Thogoto)

2

Papillomaviridae (F)

2

Parvoviridae (F)
Erythroparvovirus (G)
Primate erythroparvovirus 1 (Human parvovirus, B 19 virus)
Polyomaviridae (F)
Betapolyomavirus (G)

2

Д (d)

БРОЙ 100
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Биологичен агент
(Вид на вируса или посочен таксономичен ред)

Класификация Забележки

Human polyomavirus 1 (BK virus)

2

Д (d)

Human polyomavirus 2 (JC virus)

2

Д (d)

Poxviridae (F)
Molluscipoxvirus (G)
Molluscum contagiosum virus

2

Orthopoxvirus (G)
Cowpox virus

2

Monkeypox virus

3

В

Vaccinia virus (incl. Buffalopox virus (e), Elephantpox virus (f ), Rabbitpox virus (g)) 2
Variola (major and minor) virus

4

В

Parapoxvirus (G)
Orf virus

2

Pseudocowpox virus (Milkers’ node virus, parapoxvirus bovis)

2

Yatapoxvirus (G)
Tanapox virus

2

Yaba monkey tumor virus

2

Reoviridae (F)
Seadornavirus (G)
Banna virus

2

Coltivirus (G)

2

Rotaviruses (G)

2

Orbivirus (G)

2

Retroviridae (F)
Deltaretrovirus (G)
Primate T-lymphotropic virus 1 (Human T-cell lymphotropic virus, type 1)

3 (**)

Д

Primate T-lymphotropic virus 2 (Human T-cell lymphotropic virus, type 2)

3 ( )

Д

Human immunodeficiency virus 1

3 (**)

Д

Human immunodeficiency virus 2

3 ( )

Д

Simian Immunodeficiency Virus (SIV) (h)

2

**

Lentivirus (G)
**

Togaviridae (F)
Alphavirus (G)
Cabassouvirus

3

Eastern equine encephalomyelitis virus

3

Bebaru virus

2

Chikungunya virus

3 (**)

Everglades virus

3 (**)

Mayaro virus

3

Mucambo virus

3 (**)

Ndumu virus

3 (**)

O’nyong-nyong virus

2

Ross River virus

2

Semliki Forest virus

2

Sindbis virus

2

Tonate virus

3 (**)

В

С Т Р.
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Биологичен агент
(Вид на вируса или посочен таксономичен ред)

Класификация Забележки

Venezuelan equine encephalomyelitis virus

3

В

Western equine encephalomyelitis virus

3

В

Other alphaviruses known to be pathogenic

2

Rubivirus (G)
Rubella virus

2

В

2

В, Д

Unassigned (F)
Deltavirus (G)
Hepatitis delta virus (b)
Bunyavirales (O)
Забележки:
(*) Всички вируси, които са били вече изолирани у човека и които не са били оценени и класифицирани в настоящото приложение, следва да бъдат класифицирани най-малко в група 2, освен ако
няма доказателство, че те не могат да причинят заболяване у човека.
(1) Класификация според глобалния план за действие на Световната здравна организация за намаляване до минимум на свързания с болничните заведения риск след ликвидиране по съответния тип
на дивите щамове на полиомиелитни вируси и поетапно преустановяване на употребата на орална
полиомиелитна ваксина.
(**) Биологични агенти, класифицирани в група 3, които могат да представляват ограничен риск
от заразяване за работниците, тъй като те обикновено не са заразни по въздушен път.
(а) Кърлежов вирусен енцефалит.
(b) Вирусът на хепатит делта е патогенен при работниците само в присъствието на едновременна
или вторична инфекция, причинена от вируса на хепатит B. Ето защо ваксинацията срещу вируса
на хепатит B ще защити работниците, които не са засегнати от вируса на хепатит B срещу вируса
на хепатит делта.
(с) Само за видовете А и B.
(d) Препоръчва за работа, включваща пряк контакт с тези агенти.
(e) Идентифицирани са два вируса: единият е от типа на бизонската вариола, а другият е вариант
на вируса Vaccinia.
(f) Вариант на вируса на кравешката вариола.
(g) Вариант на Vaccinia.
(h) В момента няма признаци на заболяване при хората, причинено от други ретровируси от маймунски произход. Като предпазна мярка за работа с тях се препоръчва ниво на изолация 3.
(m) В съответствие с член 23, ал. 4 несвързана с размножаване диагностична лабораторна дейност, включваща SARS-CoV-2, трябва да се извършва в съоръжение, в което се използват процедури,
еквивалентни най-малко на второ ниво на изолация. Свързана с размножаване дейност, включваща
SARS-CoV-2, трябва да се извършва в лаборатория от трето ниво на изолация с въздушно налягане,
отрицателно спрямо атмосферното.

IV. Болестотворни агенти приони
Биологичен агент

Класификация Забележки

Agent of Creutzfeldt-Jakob disease

3 (*)

Д (a)

Variant Agent of Creutzfeldt-Jakob disease

3 (*)

Д (a)

Agent of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) and other related animal TSEs 3 (*)

Д (a)

Agent of Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome

3 (*)

Д (a)

Agent of Kuru

3 (*)

Д (a)

Agent of Scrapie

2

Забележки:
(*) Биологични агенти, класифицирани в група 3, могат да представляват ограничен риск от заразяване за работниците, тъй като те обикновено не са заразни по въздушен път.
Оценяват се защитните мерки на изолация, които да се прилагат по отношение на такива агенти,
като се отчитат естеството на конкретните дейности и количеството на съответния агент, за да се
определи дали при определени обстоятелства някои от тези мерки могат да не се изискват.
(a) Препоръчва се за работа, включваща директен контакт с тези агенти.

V. Паразити
По отношение на биологичните агенти, включени в списъка по-долу, вписването за целия
род с добавянето на забележката „spp.“ препраща към другите видове, принадлежащи към този
род, които не са изрично включени в списъка, но които са известни с патогенното си действие
върху човека.

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

Биологичен агент
Acanthamoeba castellani
Ancylostoma duodenale
Angiostrongylus cantonensis
Angiostrongylus costaricensis
Anisakis simplex
Ascaris lumbricoides
Ascaris suum
Babesia divergens
Babesia microti
Balamuthia mandrillaris
Balantidium coli
Brugia malayi
Brugia pahangi
Brugia timori
Capillaria philippinensis
Capillaria spp.
Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)
Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)
Cryptosporidium hominis
Cryptosporidium parvum
Cyclospora cayetanensis
Dicrocoelium dentriticum
Dipetalonema streptocerca
Diphyllobothrium latum
Dracunculus medinensis
Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Echinococcus oligarthrus
Echinococcus vogeli
Entamoeba histolytica
Enterobius vermicularis
Enterocytozoon bieneusi
Fasciola gigantica
Fasciola hepatica
Fasciolopsis buski
Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)
Heterophyes spp.
Hymenolepis diminuta
Hymenolepis nana
Leishmania aethiopica
Leishmania braziliensis
Leishmania donovani
Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)
Leishmania infantum (Leishmania chagasi)
Leishmania major
Leishmania mexicana
Leishmania panamensis (Viannia panamensis)
Leishmania peruviana
Leishmania tropica
Leishmania spp.
Loa loa
Mansonella ozzardi
Mansonella perstans
Mansonella streptocerca
Metagonimus spp.

ВЕСТНИК
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Класификация
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3 (*)
3 (*)
3 (*)
3 (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3 (*)
3 (*)
3 (*)
3 (*)
2
2
3 (*)
2
2
2
2
2
2
2
2

Забележки

A
A
A

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Биологичен агент
Naegleria fowleri
Necator americanus
Onchocerca volvulus
Opisthorchis felineus
Opisthorchis spp.
Paragonimus westermani
Paragonimus spp.
Plasmodium falciparum
Plasmodium knowlesi
Plasmodium spp. (human and simian)
Sarcocystis suihominis
Schistosoma haematobium
Schistosoma intercalatum
Schistosoma japonicum
Schistosoma mansoni
Schistosoma mekongi
Strongyloides stercoralis
Strongyloides spp.
Taenia saginata
Taenia solium
Toxocara canis
Toxocara cati
Toxoplasma gondii
Trichinella nativa
Trichinella nelsoni
Trichinella pseudospiralis
Trichinella spiralis
Trichomonas vaginalis
Trichostrongylus orientalis
Trichostrongylus spp.
Trichuris trichiura
Trypanosoma brucei brucei
Trypanosoma brucei gambiense
Trypanosoma brucei rhodesiense
Trypanosoma cruzi
Wuchereria bancrofti

ВЕСТНИК
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Класификация Забележки
3
2
2
2
2
2
2
3 (*)
3 (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3 (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3 (*)
3 (*)
2

Забележка:
(*) Биологични агенти, класифицирани в група 3, могат да представляват ограничен риск от заразяване за работниците, тъй като те обикновено не са заразни по въздушен път.
Оценяват се защитните мерки на изолация, които да се прилагат по отношение на такива агенти,
като се отчитат естеството на конкретните дейности и количеството на съответния агент, за да се
определи дали при определени обстоятелства някои от тези мерки могат да не се изискват.
VI. Гъби
По отношение на биологичните агенти, включени в списъка по-долу, вписването за целия род с
добавянето на забележката „spp.“ препраща към другите видове, принадлежащи към този род, които
не са изрично включени в списъка, но които са известни с патогенното си действие върху човека
(бележка 3).
Биологичен агент

Класификация Забележки

Aspergillus flavus

2

A

Aspergillus fumigatus

2

A

Aspergillus spp.

2

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

3

Blastomyces gilchristii

3

Candida albicans

2

A
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Биологичен агент

Класификация Забележки

Candida dubliniensis

2

Candida glabrata

2

Candida parapsilosis

2

Candida tropicalis

2

Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, 3
trichoides)
Cladophialophora modesta

3

Cladophialophora spp.

2

Coccidioides immitis

3

A

Coccidioides posadasii

3

A

Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)

2

A

Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)

2

A

Emmonsia parva var. parva

2

Emmonsia parva var. crescens

2

Epidermophyton floccosum

2

Epidermophyton spp.

2

Fonsecaea pedrosoi

2

Histoplasma capsulatum

3

Histoplasma capsulatum var. farciminosum
Histoplasma duboisii
Madurella grisea
Madurella mycetomatis
Microsporum spp.
Nannizzia spp.
Neotestudina rosatii
Paracoccidioides brasiliensis
Paracoccidioides lutzii
Paraphyton spp.
Rhinocladiella mackenziei
Scedosporium apiospermum
Scedosporium prolificans (inflatum)
Sporothrix schenckii
Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)
Trichophyton rubrum
Trichophyton tonsurans
Trichophyton spp.

3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2

A

A

A

A
A
A

“
§ 10. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 6, ал. 2

Индикативен списък от дейности, при които е възможен контакт с биологични агенти
1. Работа в предприятия за производство на храни.
2. Работа в селското стопанство.
3. Работа, при която има контакт с животни и/или продукти от животински произход.
4. Работа в здравни и лечебни заведения, вкл. изолатори и морги.
5. Работа в клинични лаборатории, ветеринарномедицински лаборатории, с изключение на
микробиологичните лаборатории.
6. Работа, свързана с третиране на отпадъци.
7. Работа в пречиствателни станции за отпадни води.
Когато резултатът от оценката на риска, извършена в съответствие с чл. 4 и чл. 6, ал. 2,
показва неволна експозиция на биологични агенти, е възможно да съществуват други трудови
дейности, невключени в това приложение, които следва да се вземат предвид.“

С Т Р.
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§ 11. Приложение № 4 към чл. 22 се изменя така:

„Приложение № 4
към чл. 22

Указания за мерките и нивата на изолация
Предвидените в приложението мерки трябва да се прилагат в зависимост от естеството на
дейностите, оценката на рисковете за работника и естеството на биологичния агент, за който
се отнасят.
В таблицата „препоръчително“ означава, че мерките следва да се прилагат по принцип, освен
ако резултатите от оценката на риска по чл. 4, не сочат обратното.
А. Мерки за защита

Б. Нива на защита
2

3

4

Работно място
1. Работното място трябва да бъде отделено от не
всяка друга дейност в същата сграда

препоръчително

да

2. Работното място се затваря херметически за не
извършване на аерозолна обработка

препоръчително

да

Помещение
3. Манипулиране с инфектиран материал или когато е необхо- да, когато инфек- да
с което и да е лабораторно животно в защитен димо
цията е по въздублок, изолирана камера или друго подходящо
шен път
средство за изолация
Оборудване
4. Входящият и изходящият въздух от работното не
място следва да се филтрират чрез системата
(HEPA (1) или по подобен начин

да, на изходящия да, на входящия
въздух
и на изходящия
въздух

5. Работното място следва да бъде поддържа- не
но с въздушно налягане, отрицателно спрямо
атмосферното

препоръчително

да

6. Водоустойчиви повърхности за улесняване да, за работни я да, за работни я да, за работния
на почистването
плот и за пода
плот, пода и дру- п л о т, с т е н и т е ,
ги повърхности, пода и тавана
определени от
оценката на риска
7. Устойчивост на повърхностите срещу кисе- препоръчително
лини, основи, разтворители и дезинфекциращи
средства

да

да

8. Ограничен достъп до помещението само за препоръчително
определени работници

да

да, чрез изолирана камера (2)

9. Ефикасна борба срещу преносителите, на- препоръчително
пример гризачи и насекоми

да

да

10. Указване на методите за дезинфекция

Система на работа

да

да

да

11. Складиране на биологичните агенти на да
сигурно място

да

да, на място със
защитен достъп

12. Персоналът следва да се къпе преди напус- не
кане на изолираната зона

препоръчително

препоръчително

Отпадъци
13. Валидиран процес за инактивация за без- препоръчително
опасно унищожаване на животински трупове

да, в самото поме- да, в самото пощение или извън мещение
него

Други мерки
14. Пълна екипировка от лични предпазни не
средства във всяка лаборатория

препоръчително

да

15. Наличие на прозорец или друга система препоръчително
за наблюдение, която позволява да се виждат
намиращите се в помещението лица

препоръчително

да
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Забележки:
(1) HEPA: Високоефективен въздушен филтър за прахови частици.
(2) Изолирана камера: Входът трябва да бъде чрез изолирана камера, която представлява отделно
помещение, което е изолирано от лабораторията. Чистата страна на изолираната камера трябва да е
отделена от страната с ограничен достъп чрез помещение за преобличане или къпане и по възможност да има заключващи се врати.“

§ 12. Приложение № 5 към чл. 24, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 24, ал. 1
Защитни мерки за изолация при промишлените процеси
В таблицата „препоръчително“ означава, че мерките следва да се прилагат по принцип, освен
ако резултатите от оценката на риска, по чл. 4 не сочат обратното.
Биологични агенти от група 1
За дейности, при които се използват биологични агенти от група 1, включително атенюирани
живи ваксини, се прилагат принципите на производствената безопасност и хигиена.
Биологични агенти от групи 2, 3 и 4
Може да се окаже полезно комбинирането на изискванията за изолация от различните
категории, изложени по-долу, в зависимост от оценката на рисковете, свързани с конкретен
технологичен процес или част от процес.
А. Мерки за защита

Б. Нива на защита
2

3

4

Общи мерки
1. Жизнеспособните микроорганизми да
трябва да бъдат отделени в система,
която физически изолира операцията
от външната среда

да

да

2. Газовете, които се отделят от затво- да сведат до мини- да не се допуска раз- да не се допуска
рената система, трябва да бъдат обра- мум разпростране- пространение
разпространение
ботени така, че:
нието
3. Вземането на проби, внасянето на да сведат до мини- да не се допуска раз- да не се допуска
вещества в затворената система и прено- мум разпростране- пространение
разпространение
сът на жизнеспособни микроорганизми нието
в друга затворена система трябва да се
извършват така, че:
4. Хранителните разтвори не трябва да се деактивирани с из- деактивирани с изизнасят извън затворената система, освен питани химични или питани химични или
ако жизнеспособните микроорганизми физични методи
физични методи
не са били предварително:

де а к т и ви ра н и с
изпитани химични или физични
методи

5. Херметическите затвори трябва да свеждане до мини- недопускане на раз- н ед о п ус к а н е н а
осигуряват:
мум на разпростра- пространението
разп рост раненинението
ето
6. Контролираната зона следва да е не
проектирана така, че да препятства
изтичането или разсипването на цялото
съдържание на затворената система

препоръчително

да

7. Контролираната зона се затваря хер- не
метически за извършване на аерозолна
обработка

препоръчително

да

да

да

препоръчително

да

Помещение
8. На персонала трябва да бъдат оси- да
гурени съоръжения за обеззаразяване
и измиване
Оборудване
9. Входящият и изходящият въздух в не
контролираната зона трябва да се филтрират с филтър HEPA(1)
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Б. Нива на защита
2

3

4

10. В контролираната зона трябва да не
се поддържа налягане, по-ниско от атмосферното

препоръчително

да

11. Контролираната зона трябва да има препоръчително
подходяща вентилация, за да се сведе
до минимум заразяването на въздуха

препоръчително

да

12. Затворените системи (2) трябва да се препоръчително
намират в контролираната зона

препоръчително

да, и изградена с
тази цел

13. Поставяне на предупредителни знаци препоръчително
за биологичните рискове

да

да

14. Достъпът е разрешен само за опре- препоръчително
деления за целта персонал

да

да, през изолирана
камера (3)

15. Персоналът трябва да вземе душ, не
преди да напусне контролираната зона

препоръчително

да

Система на работа

16. Персоналът трябва да използва спе- да, работно облекло да
циално работно облекло

да, включително
и бельото

Отпадъци
17. Отпадъчните води от мивките и душо- не
вете трябва да се събират и деактивират
преди отвеждането им

препоръчително

да

18. Обработване на отпадъчните води деактивирани с из- деактивирани с из- де а к т и ви ра н и с
преди окончателното им отвеждане
питани химични или питани химични или изпитани химичфизични методи
физични методи
ни или физични
методи
Забележки:
(1) HEPA: Високоефективен въздушен филтър за прахови частици.
(2) Затворена система: Система, която физически отделя процеса от околната среда (например
инкубаторни вани, резервоари и др.).
(3) Изолирана камера: Входът трябва да бъде чрез изолирана камера, която представлява отделно
помещение, изолирано от лабораторията. Чистата страна на изолираната камера трябва да е отделена от страната с ограничен достъп чрез помещение за преобличане или къпане и по възможност да
има заключващи се врати.“

Заключителни разпоредби
§ 13. Наредбата влиза в сила от 24 ноември 2020 г.
§ 14. В чл. 11, ал. 2 на Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.) се създава т. 3:
„3. при извънредна епидемична обстановка.“
Министър на труда и социалната политика:
Деница Сачева
Министър на здравеопазването:
Костадин Ангелов
8995
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 387
от 29 октомври 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и 5 и ал. 3 от
ЗУТ, Решение № 57 от протокол № 4 от проведено
заседание на ЕСУТ на 9.09.2020 г. в изпълнение на
Решение № 1664 от протокол № 88 от заседание
на Великотърновския общински съвет, проведено
на 30.07.2015 г., Решение № 1051 от 26.04.2018 г. на
Великотърновския общински съвет по протокол
№ 40, с което е одобрено техническо задание и
дадено разрешение за изработване на проектна
документация, като същото е допълнено с Решение № 1129 от 28.06.2018 г. на Великотърновския
общински съвет по протокол № 43, писмо изх.
№ 2848 от 4.01.2018 г. на РИОСВ – Велико Търново, за изготвено положително Решение № ВТ01-ЕО/2018 г. за преценяване необходимостта от
извършване на екологична оценка и писмо изх.
№ 1798 от 13.06.2018 г. на РИОСВ – Велико Търново, за спазване поставените условия в издаденото Решение № ВТ-09-ОС/2018 г. за преценяване
необходимостта от извършване на екологична
оценка към проектната документация Общинският съвет – Велико Търново, реши:
1. Одобрява проект за частично изменение на
общ устройствен план на община Велико Търново
за землището на с. Вонеща вода по КК:
• за ПИ № 12098.309.463, ПИ № 12098.309.466,
П И № 1 2 0 9 8 .2 2 0.4 6 8 , П И № 1 2 0 9 8 .2 2 0.475,
ПИ № 12098.89.513, ПИ № 12098.89.514, ПИ
№ 12098.87.519 и ПИ № 12098.90.22 се променя
устройствената им зона от „Земеделски земи“ (Зз)
в устройствена зона (Ов) – „Вилна зона“, която
се устройва и застроява съгласно Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони на МРРБ;
• за ПИ № 12098.309.115 и ПИ № 12098.309.117
се променя устройствената им зона от (Оз1) за
горски паркове, предназначена за краткотраен
отдих и туризъм в горска среда, в устройствена
зона (Соо1) – специфична обществено обслужваща
зона в извънселищни територии, която се устройва
и застроява съгласно чл. 24 от ПНПОУПОВТ.
2. Одобрява проект за частично изменение на
общ устройствен план на община Велико Търново за землището на с. Ветринци по КК: ПИ с
идентиф. от кадастрален район 105 с номера от
1 до 18 (ПИ № 10879.41.33 преди актуализиране
на данните от ПНИ), като се променя устройствената им зона от „Земеделски земи“ (Зз) в
устройствена зона (Ов) – „Вилна зона“, която се
устройва и застроява съгласно Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони на МРРБ.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Великотърновския общински съвет пред Административния
съд – Велико Търново.

8978

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 388
от 29 октомври 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ и
Решение № 36 от протокол № 3 от 5.08.2020 г. на
Експертния съвет по устройство на територията
при Община Велико Търново Великотърновският
общински съвет одобрява проект за частично
изменение на общ устройствен план (ЧИ на
ОУП) в обхвата на част от ПИ с идентификатор
№ 58459.106.9 (проектен ПИ с идентификатор
№ 58459.106.22) по КККР на с. Присово, м. Под
плочите, община Велико Търново, за промяна на
устройствената зона от „Земеделска земя“ (Зз) в
„Предимно производствена зона“ (Пп) – създаване
на устройствена основа за промяна на предназначението на част от имота и за последващо
изграждане на кравеферма с екологично чиста
животинска продукция.
На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез кмета на
община Велико Търново пред Административния
съд – Велико Търново.

8979

Председател:
В. Спирдонов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-198
от 16 ноември 2020 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 28б,
ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи
одобрявам планове на новообразуваните имоти в
М 1:1000, както и регистри на новообразуваните
имоти, неразделна част от плановете, за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани
въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за
местности: През реката, Реката, Тевекчийка, Кара
Севрия, Марашите, До стопанския двор, Козу
кулак, До селото, Гробищата, Калето, Габрова
кория, Чатала, намиращи се в землището на
с. Малка Верея, община Стара Загора.
На основание § 19, ал. 1 от ЗИД на АПК жалби
срещу одобрените планове на новообразуваните
имоти могат да се подават от заинтересуваните
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лица чрез областния управител на област Стара
Загора пред Районния съд – Стара Загора, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.

8938

Областен управител:
Г. Микова

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 268
от 28 октомври 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 и 9 от ЗУТ Общинският съвет
„Тунджа“ – Ямбол, реши:
1. Приема доклад за изпълнение на общия
устройствен план на община „Тунджа“ за периода
януари 2019 г. до май 2020 г.
2. Одобрява частично изменение на общия
устройствен план на община „Тунджа“.

8991

Председател:
Н. Славова

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 131
от 11 септември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл. 1, ал. 2,
т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 1, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1,
т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 45 от Закона за данък
върху добавената стойност (ЗДДС) и Решение
№ 60 от 28.02.2020 г., взето с протокол № 9 на
Общинския съвет – с. Лесичово, Общинският
съвет – с. Лесичово, реши:
1. Приема анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната
оценка за общински нежилищен имот, невключен
в имуществото на общински търговски дружества,
представляващ застроен УПИ VІІ – обслужваща
дейност, в квартал 14 по ПУП (план за регулация)
на с. Щърково, община Лесичово, област Пазарджик, с площ 340 кв. м ведно с построената през
1985 г. двуетажна масивна сграда със застроена
площ 170 кв. м, състояща се от преддверие и четири помещения на първия етаж и четири помещения
и коридор на втория етаж, подробно описани в
Акт № 1977 от 21.02.2020 г. (вписан в Службата
по вписванията – Пазарджик, в дв. вх. р. № 1208,
том 4, акт № 162 от 22.02.2020 г.) за поправка
на Акт № 1011 от 8.06.2015 г., вписан в дв. вх. р.
№ 6490, том 23, акт № 85 от 24.06.2015 г. за частна
общинска собственост.
2. Определя метода за извършване на приватизация на общински нежилищен имот, невключен
в имуществото на общински търговски дружества,
представляващ застроен УПИ VІІ – обслужваща
дейност, в квартал 14 по ПУП (план за регулация)
на с. Щърково, община Лесичово, област Пазар-
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джик, с площ 340 кв. м ведно с построената през
1985 г. двуетажна масивна сграда със застроена
площ 170 кв. м, състояща се от преддверие и
четири помещения на първия етаж и четири
помещения и коридор на втория етаж, подробно
описани в Акт № 1977 от 21.02.2020 г. (вписан
в Слу жбата по вписванията – Пазарджик, в
дв. вх. р. № 1208, том 4, акт № 162 от 22.02.2020 г.)
за поправка на Акт № 1011 от 8.06.2015 г., вписан в
дв. вх. р. № 6490, том 23, акт № 85 от 24.06.2015 г.
за частна общинска собственост, да е публичен
търг с явно наддаване, както следва:
2.1. Наименование на обекта на публичния
търг с явно наддаване е общински нежилищен
имот, невключен в имуществото на общински
търговски дружества, представляващ застроен
УПИ VІІ – обслужваща дейност, в квартал 14 по
ПУП (план за регулация) на с. Щърково, община
Лесичово, област Пазарджик, с площ 340 кв. м
ведно с построената през 1985 г. двуета жна
масивна сграда със застроена площ 170 кв. м,
състояща се от преддверие и четири помещения
на първия етаж и четири помещения и коридор
на втория етаж, подробно описани в Акт № 1977
от 21.02.2020 г. (вписан в Службата по вписванията – Пазарджик, в дв. вх. р. № 1208, том 4, акт
№ 162 от 22.02.2020 г.) за поправка на Акт № 1011
от 8.06.2015 г., вписан в дв. вх. р. № 6490, том
23, акт № 85 от 24.06.2015 г. за частна общинска
собственост.
2.2. Определя начална тръжна цена 24 674 лв.
без ДДС.
Извън прилежащата площ от 170 кв. м застроена площ от двуетажна масивна сграда, построена
през 1985 г., не представлява освободена доставка
по смисъла на чл. 45 от ЗДДС и върху тази площ
от имота се начислява ДДС, за поземлен имот,
целият с площ 340 кв. м, представляващ УПИ
VІІ – обслужваща дейност, в квартал 14 по ПУП
на с. Щърково, община Лесичово, област Пазарджик, и върху тази площ от имота се начислява
ДДС съгласно Закона за ДДС, който е дължим
от купувача по сделката.
Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена
доставка е доставката на сгради или на части
от тях, които не са нови, и доставката на прилежащите към тях терени. В случая се прехвърля
право на собственост върху сграда и прилежащ
към нея терен, която сграда не е нова по смисъла
на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС. В този случай върху
постигната цена не се начислява ДДС.
2.3. Определя стъпка на наддаване в размер
5 на сто от началната тръжна цена.
2.4. Определя размера на депозита: 18 980 лв.,
която сума следва да бъде постъпила в банковата
сметка, посочена в тръжната документация, в
срок до 14,30 ч. на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“,
а в случай че този ден е неприсъствен – в първия следващ работен ден, платими по сметка на
Община Лесичово – IBAN: BG54 IORT 6091 3300
131703 в „Инвестбанк“ – АД, клон Пазарджик,
BIC: IORTBGSF.
2.5. Тръжната документация (включваща и
информационния меморандум) се закупува от
секретаря на Община Лесичово лично или при
представяне на изрично нотариално заверено пълномощно след заплащане на такса в размер 150 лв.
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без ДДС, или 180 лв. с ДДС. Същата се заплаща
в касата на общината или по сметка на Община
Лесичово – IBAN: BG 66 IORT 60918400132400, код
вид плащане 447000, BIC код на банката IORT
BGSF, в „Инвестбанк“ – АД, Пазарджик. Срокът
за закупуване на тръжната документация е до
14,30 ч. на 12-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“, а в случай
че този ден е неприсъствен – в първия следващ
работен ден.
2.6. Срок за извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 10 ч. до 15 ч. в периода
от 10-ия до 16-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“, след предварителна заявка и представен платежен документ
за закупена тръжна документация.
2.7. Лицата, закупили тръжна документация и
информационен меморандум, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие
в търга, имат право да подадат предложение за
участие в публичния търг с явно наддаване. Срокът за подаване на предложенията за участие в
публичния търг с явно наддаване е до 14,30 ч. на
21-вия ден включително от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.
Ако последният ден от срока е неприсъствен,
срокът изтича в първия следващ присъствен
ден. Предложенията се подават в деловодството
на Община Лесичово, с. Лесичово, ул. Никола
Чочков № 11 – 13, област Пазарджик.
2.8. Публичният търг с явно наддаване ще се
проведе в заседателната зала на Община Лесичово, с. Лесичово, ул. Никола Чочков № 11 – 13,
с начален час 11,30 ч. на 23-тия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“, а в случай че този ден е неприсъствен – в
първия следващ работен ден.
2.9. В публичния търг с явно наддаване могат да участват при равни условия физически и
юридически лица.
2.10. В публичния търг с явно наддаване не се
допускат до участие дружества, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим,
юридически лица, консорциуми или други форми
на сдружаване, специално учредени за участие в
публичния търг с явно наддаване.
2.11. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публичния търг с явно
наддаване няма.
2.12. Договорът за приватизация се сключва при продажба чрез публичния търг с явно
наддаване – в срока, определен съгласно чл. 36
от Наредбата за търговете и конкурсите. Правото на собственост върху обекта – предмет на
приватизацията, се прехвърля след заплащане
на постигнатата на търга цена и подписване на
приватизационния договор.
3. Утвърждава тръжната документация – приложение І.
4. Определя комисия за организирането и провеждането на публичния търг с явно наддаване
в състав от 7 членове. Определя възнаграждение
за всеки член на комисията по 200 лв.
5. Упълномощава кмета на община Лесичово да
подпише договор със спечелилия търга участник.
Председател:
В. Дамянов
8957
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РЕШЕНИЕ № 134
от 25 септември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 127, ал. 6 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ) и Решение № І,
взето с протокол № 5 от 3.09.2020 г. на общинския
експертен съвет по устройство на територията,
Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява изменение на ОУП на община Лесичово за група имоти в землищата на с. Лесичово,
с. Церово и с. Калугерово.

8927

Председател:
В. Дамянов

77. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС104 от 20.11.2020 г. за строеж: „Модернизация на
път I-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2 от км
161+367 до км 174+800: участък 2.1 от км 161+367
до км 172+000, подучастъци: от км 161+800 до км
162+360, от км 163+700 до км 165+600 и от км
169+100 до км 171+600; участък 2.2 от км 171+600
до км 174+793,06 = км 174+800“, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс. 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 обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
9007
17. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за: доценти по: професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Интегрална схемотехника, материали, технология и специално
обзавеждане“ – един, към катедра „Електронна
техника“ – ФЕТТ; професионално направление
5.1. Машинно инженерство, специалност „Мет
рология и метрологично осигуряване“ – един,
към катедра „Прецизна техника и уредостроене“ – МФ; професионално направление 5.13.
Общо инженерство, специалност „Ергономия
и п ром иш лен диза йн“ – един, к ъм кат ед ра
„Ин женерен дизайн“ – МФ; п рофесиона лно
напр авление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Електрически материали и кабелна техника и техника на високите
напрежения“ – един, към катедра „Електро
енергетика“ – ЕФ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Електрически апарати“ – един,
към катедра „Елект рическ и апарати“ – ЕФ;
професионално направление 5.4. Енергетика,
специалност „Електропреобразуващи технологии
и системи“ – един, към катедра „Топлоенергетика
и ядрена енергетика“ – ЕМФ; професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Хидравлични и пневматични задвижващи
системи“ – един, към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“ – ЕМФ; професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Механика на флуидите“ – един,
към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични
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машини“ – ЕМФ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрозадвижване“ – един,
към катедра „Автоматизация на електрозадвижванията“ – ФА; главни асистенти по: професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Системно
програмиране“ – един, към катедра „Компютърни
системи“ – ФКСТ; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалност „Компютърни системи, комплекси
и мрежи“ – един, към катедра „Компютърни системи“ – ФКСТ; професионално направление 5.13.
Общо инженерство, специалност „Организация
и управление на производството“ – един, към
катедра „Икономика, индустриален инженеринг и
мениджмънт“ – СФ, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в Техническия университет – София, във
факултетните канцеларии на: ФЕТТ – каб. 1355,
тел. 02/965 22 60; МФ – каб. 3242, тел. 02/965 22
88; ЕФ – каб. 12222, тел. 02/965 23 70; ЕМФ – каб.
2344, тел. 02/965 32 90; ФА – каб. 2340 и 2325, тел.:
02/965 24 06 и 965 26 12; ФКСТ – каб. 1443а, тел.
02/965 25 13; СФ – каб. 3235, тел. 02/965 37 04.
8846
591. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурс за допълнителен прием на докторанти,
български граждани, през учебната 2020/2021 г. в
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки – 9 бр. задочно, по докторска
програма „Информационни системи и технологии,
информатика и компютърни науки“. Срокът за
подаване на документи е 2 месеца от датата на
обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: бул. Цариградско
шосе № 119, стая 215, тел. за справки – 970 85 98.
8956
3. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за прием и обучение на докторанти по
държавна поръчка за учебната 2020/2021 г., Сесия
II (попълване на бройки), на основание Решение
№ 332 на МС от 14.05.2020 г., чл. 3 от Закона за
развитие на академичния състав в Република
България, чл. 42, ал. 4 и чл. 68 от ЗВО съгласно
приложението. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават
следните документи: 1. заявление (типов образец,
попълва се при подаването); 2. автобиография;
3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
(оригинал и копие); 4. удостоверение за признато
висше образование, ако дипломата е издадена
от чуждестранно висше училище; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения
в съответната научна област; 6. такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв., и такса за
езиков изпит – 30 лв.; справки и приемане на
необходимите документи: ТУ – Варна, стая 319
НУК, експерт ТИД – инж. М. Филчева, тел. 052
383 242, 0895 653 278, marinela.filcheva@tu-varna.bg.
Области на висше образование,
Шипрофесионални направления и
фър
докторски програми
3.

Социални, стопански и правни
науки
3.4. Социални дейности

Форми
на обучение
редовна
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Области на висше образование,
Шипрофесионални направления и
фър
докторски програми
Социална работа, психологически
изследвания и социална политика
5.

Форми
на обучение
редовна
1

Технически науки

5.1. Машинно инженерство
Приложна механика

3

Технология на машиностроителните материали

3

Машинознание и машинни елементи

2

Двигатели с вътрешно горене

3

5.2. Електротехника, електроника и
автоматика
Електрически машини и апарати

2

Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката

2

Електроснабдяване и електрообзавеждане

2

Електронизация

2

Теория на автоматичното управ
ление

1

А вт омат иза ц и я на п роизводството

2

Теоретична електротехника

1

Измервателна електротехника
5.3. Комуникационна и компютърна
техника
Комуникационни мрежи и системи
Системно програмиране
Компютърни системи, комплекси
и мрежи
Автоматизирани системи за обработка на информация и управ
ление
5.4. Енергетика
Топлотехника
Електроенергийни системи
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиа
ция
Електрообзавеждане на кораба
Корабостроене и кораборемонт
Корабни силови уредби, машини
и механизми
Управление и организация на
промишления транспорт (воден
транспорт)
Управление на кораби и корабоводене

1

Системи и устройства за опазване
на околната среда

2

5.13. Общо инженерство

1
2
1
4

2
2

1
2
2
3
2
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Области на висше образование,
Шипрофесионални направления и
фър
докторски програми

Форми
на обучение
редовна

Ергономия и промишлен дизайн

1

Организация и управление на
производството (индустрия)

1

8717
57. – Националният археологически инсти
тут с музей – Българска академия на науките,
София, обявява конкурс по направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“)
за академична длъжност доцент за нуждите на
Секцията за средновековна археология със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: в НАИМ – БАН, София, ул. Съборна
№ 2, тел. (02) 988 24 06.
8926
899. – Институтът за космически изследвания
и технологии при БАН – София, обявява конкурси
за заемане на академична длъжност доцент: в
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, научна специалност
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (разработване на материали
за наземни и космически приложения)“, за нуждите на секция „Космическо материалознание“
при ИКИТ – БАН – един; в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, научна специалност „Автоматизирани
системи за обработка на информация и управление
(охарактеризиране на материали за космически
приложения)“, за нуждите на секция „Космичес
ко материалознание“ при ИКИТ – БАН – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Заявления и документи
се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН,
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413,
тел. 02/988 35 03.
8925
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
страни, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VІ – „ДФС Локомотив“, и
контактните УПИ ІV – „за трафопост, възлова
станция“, УПИ V – 1356, 2076, 2094, 2095 – „за
автоуслуги и газозарядна станция“, от кв. 6,
м. Северен парк, и УПИ І – „СГНС, училище“,
от кв. 9, м. Момкова махала 2-ра част; заличаване на УПИ І – „за общ. жил. стр., поща, клуб,
траф. и магазини“, кв. 8, м. Момкова махала 2-ра
част; промяна границата с кв. 25, м. Северен
парк; изменение на план за улична регулация
(ИПУР) по ул. Петър Панайотов между о.т. 16а –
о.т. 17а – о.т. 17б – о.т. 42 и ИПУР по бул. Рожен между о.т. 42 – о.т. 314 – о.т. 313 – о.т. 312 –
о.т. 311, м. Северен парк, район „Надежда“. Проектът е изложен за запознаване в район „Надежда“.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
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вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до общината чрез район „Надежда“.
8955
14. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на плана за улична регулация (ИПУР) на улица
от о.т. 206-о.т.207 до о.т. 208 с предвиждане на
уширен тротоар, м. Орлова круша с. Лозен, район
„Панчарево“; изменение на плана за регулация
(ИПР) на УПИ III-4242 „за ЖС, ОО и ТП“, като
в обхвата му се включват ПИ с идентификатори 44063.6213.5, 44063.6213.7 и 44063.6213.43 и
се създава нов УПИ III-5,7, 43, 4262, 4263, 4274,
4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283,
4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294,
у4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4303, 4304, 4305,
4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314,
4315 „за жилищно строителство, ОО и ТП“, кв.
59, м. Орлова круша с. Лозен, район „Панчарево“; изменение на плана за застрояване (ИПЗ)
на УПИ III-4242 „за ЖС, ОО и ТП“ от кв. 59 и
УПИ III-4080,4242 „за ЖС, ОО и ТП“ от кв. 60,
м. Орлова круша с. Лозен; изменение на плана за
регулация за изместване на сервитута на водопровод ∅ 600 – УПИ III-4242 „за ЖС, ОО и ТП“, кв.
59, УПИ I-3608 „за ЖС“ и УПИ III-4080,4082 „за
ЖС, ОО и ТП“, кв. 60, и план-схеми по чл. 108
от ЗУТ, част ВиК, м. Орлова круша с. Лозен,
район „Панчарево“. Проектът е изложен в район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Панчарево“.
8980
34. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 399 по
протокол № 19 от 10.09.2020 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план: проект за
изменение на плана за улична регулация (ИПУР)
при о.т. 310 и изменение границата на УПИ VІ-375,
657, 658, 659, 660, 661, 662, кв. 22а, м. Детски град,
район „Панчарево“; проект за план за регулация
на нова улица о.т. 310 – о.т. 500 (нова) – о.т. 501
(нова) – о.т. 502 (нова) – о.т. 503 (нова) – о.т. 504
(нова) – о.т. 505 (нова) – о.т. 506 (нова) – о.т. 507
(нова) – о.т. 508 (нова) – о.т. 509 (нова) – о.т. 510
(нова) – о.т. 511 (нова) до о.т. 512 (нова); проект
за план за регулация за урегулиране на поземлен
имот с идентификатор 55419.6701.1293 за създаване
на УПИ ХVІІІ-1293 – „за жилищно строителство“, кв. 22а, м. Детски град, район „Панчарево“; проект за план за застрояване на нов УПИ
ХVІІІ-1293 – „за жилищно строителство“, кв. 22а,
м. Детски град; план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по част
„Водоснабдяване“, „Канализация“ и план за вертикално планиране на новопроектираната улица,
м. Детски град, район „Панчарево“. Решението
и одобреният проект на подробния устройствен
план са публикувани на интернет страницата на
Столичната община – Направление „Архитектура
и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени
за запознаване в район „Панчарево“. Решението
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ пред Административния съд – София-град,
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в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Панчарево“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
8954
55. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 02676.146.48, м. Герачни улици, по КК и
КР на гр. Банско чрез преминаване през част
от имот с идентификатор 02676.146.1 (проектен
ПИ с идентификатор 02676.146.6) по КК и КР
на гр. Банско, община Банско. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая № 309 в сградата на Община
Банско. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8981
56. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за външноо ел. захранване и транспортен достъп за обезпечаване на съоръжение тип ЖР кула,
намиращо се в ПИ с идентификатор 17381.12.193,
м. Скок, по КК и КР на землище на с. Гостун,
община Банско. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в
стая № 309 в сградата на Община Банско. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8982
2. – Община Девня на основание чл. 198, ал. 5
от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1002-439 от
11.11.2020 г. на кмета на община Девня е наложена
временна строителна забрана на основание чл. 198,
ал. 1, т. 1 от ЗУТ за цялата територия, попадаща
в обхвата на проекта за подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР)
по реда на чл. 16 от ЗУТ на кв. „Химик“, гр. Девня, разрешен с Решение № 112 по протокол № 10
от 26.06.2020 г. на Общинския съвет – Девня, за
срок от 1 година. На основание чл. 198, ал. 4 от
ЗУТ строителната забрана спира прилагането на
влезлите в сила подробни устройствени планове
за територията съгласно приложение № 1 към
планово-техническото задание за изработване
на ПУП – ПУР на кв. Химик, гр. Девня, към
Решение № 112 по протокол № 10 от 26.06.2020 г.
на Общинския съвет – Девня, с изключение на:
имоти, за които към датата на влизане в сила
на настоящата заповед са налице издадени разрешения за строеж за реализацията на бъдещи
инвестиционни намерения, инвестиционни проекти, предвиждащи изграждането на техническа
и/или инженерна инфраструктура, както и за
строителството на еднофамилни жилищни сгради
и необходимото за тяхното функциониране допълващо застрояване; процедиране на допуснатите
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със заповед на кмета проекти за изменение на
действащите устройствени планове или с решение
на Общинския съвет – Девня, изработване на
подробни устройствени планове; имоти, в които
се предвижда извършването на строителство без
необходимост от издаване на разрешение за строеж по смисъла на чл. 151, ал. 1 от ЗУТ; имоти,
за които има действащи подробни устройствени
планове, в които са построени законно изградени
сгради и в същите чрез инвестиционни проекти
да се предвижда реконструкция, основен ремонт
и промяна на предназначението им, и имоти, за
които към датата на влизане в сила на настоящата заповед са налице започнати производства по
издаване на разрешения за строеж – за „започнато производство по издаване на разрешения
за строеж“ по смисъла на заповедта се счита
денят на подаването на заявление за издаване
на разрешение за строеж до главния архитект на
община Девня и/или наличието на съгласуван или
одобрен от главния архитект на община Девня
инвестиционен проект. С оглед защита и опазване
на особено важен обществен интерес се допуска
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 1 от АПК, което може да се обжалва чрез
кмета на община Девня пред Административния
съд – Варна, в тридневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ независимо дали заповедта
е била оспорена. На основание чл. 198, ал. 5 от
ЗУТ заповедта подлежи на обжалване по реда и
условията на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването чрез кмета на община Девня
пред Административния съд – Варна.
8962
3. – Община Девня на основание чл. 198, ал. 5
от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1002-440 от
11.11.2020 г. на кмета на община Девня е наложена временна строителна забрана на основание
чл. 198, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за цялата територия,
попадаща в обхвата на проекта за подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация
(ПУР) по реда на чл. 16 от ЗУТ за разширение
на кв. Река Девня, гр. Девня, разрешен с Решение № 111 по протокол № 10 от 26.06.2020 г. на
Общинския съвет – Девня, за срок от 1 година.
На основание чл. 198, ал. 4 от ЗУТ строителната
забрана спира прилагането на влезлите в сила
подробни устройствени планове за територията
съгласно приложение № 1 към планово-техничес
кото задание за изработване на ПУП – ПУР за
разширение на кв. Река Девня, гр. Девня, към
Решение № 111 по протокол № 10 от 26.06.2020 г.
на Общинския съвет – Девня, с изключение на:
имоти, за които към датата на влизане в сила
на настоящата заповед са налице издадени разрешения за строеж за реализацията на бъдещи
инвестиционни намерения, инвестиционни проекти, предвиждащи изграждането на техническа
и/или инженерна инфраструктура, както и за
строителството на еднофамилни жилищни сгради
и необходимото за тяхното функциониране допълващо застрояване; процедиране на допуснатите
със заповед на кмета проекти за изменение на
действащите устройствени планове или с решение
на Общинския съвет – Девня, изработване на
подробни устройствени планове; имоти, в които
се предвижда извършването на строителство без
необходимост от издаване на разрешение за строеж по смисъла на чл. 151, ал. 1 от ЗУТ; имоти,
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за които има действащи подробни устройствени
планове, в които са построени законно изградени
сгради и в същите чрез инвестиционни проекти
да се предвижда реконструкция, основен ремонт
и промяна на предназначението им, и имоти, за
които към датата на влизане в сила на настоящата заповед са налице започнати производства по
издаване на разрешения за строеж – за „започнато производство по издаване на разрешения
за строеж“ по смисъла на заповедта се счита
денят на подаването на заявление за издаване
на разрешение за строеж до главния архитект на
община Девня и/или наличието на съгласуван или
одобрен от главния архитект на община Девня
инвестиционен проект. С оглед защита и опазване
на особено важен обществен интерес се допуска
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 1 от АПК, което може да се обжалва чрез
кмета на община Девня пред Административния
съд – Варна, в тридневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ независимо дали заповедта
е била оспорена. На основание чл. 198, ал. 5 от
ЗУТ заповедта подлежи на обжалване по реда и
условията на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването чрез кмета на община Девня
пред Административния съд – Варна.
8963
14. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за: 1. план за улична регулация за кадастрален
район 507, квартал Казанлъшки минерални бани,
съгласно кадастралната карта на гр. Казанлък в
територия; 2. план за регулация, с който се образуват квартали от 701 до 725 и се урегулират
поземлени имоти в съответствие с ОУП – Ок
(рекреационна зона за курорт и допълващи го
дейности). В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 18 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него.
8959
823. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – ПР (подробен
устройствен план – план за промяна на регулацията) за част от квартали 79, 80, 81, 116, ул. Стара
планина от о.т. 415 до о.т. 467 и ул. Долина от
о.т. 414 до о.т. 421 по регулационния план на
гр. Шабла, община Шабла. 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 за подробен устройствен
план до общинската администрация – гр. Шабла
(Техническа служба), стая № 105.
8983
91. – Областният управител на област Ямбол
на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че е одобрен идеен инвестиционен
проект и е издадено Разрешение за строеж № ДСРС-33-00003 от 12.11.2020 г., с което на основание
чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 от ЗУТ се разрешава
на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
гр. Ямбол, да извърши предвидените в одобрения идеен инвестиционен проект строителни и
монтажни работи на обект: „Външен водопровод
от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“. Трасето на во-
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допровода минава през землищата на гр. Ямбол,
община Ямбол, и с. Кабиле, община „Тунджа“,
област Ямбол. Строежът е първа категория
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗУТ
и чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 от 2003 г. за
номенклатурата за видовете строежи. Съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Ямбол, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез областния управител на област Ямбол.
8953
577. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 267 от 28.10.2020 г. на Общинския съвет
„Тунджа“, Ямбол, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура: трасе
на оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ – ООД,
от с. Роза до с. Ботево, община „Тунджа“, област Ямбол. Трасето на оптичния кабел преминава в землището на с. Роза през следните
имоти: ПИ 62921.23.362, ПИ 62921.75.362, ПИ
62921.75.324 – полски пътища, общинска публична
собственост. В землището на с .Ботево преминава през ПИ 05863.30.389, ПИ 05863.30.391, ПИ
05863.29.200, ПИ 05863.31.101, 05863.31.428, ПИ
05863.29.154, ПИ 05863.33.430, ПИ 05863.33.433,
ПИ 05863.41.664 и ПИ 05863.39.629 – полск и
пътища, общинска публична собственост, ПИ
05863.29.75 – ливада, стопанисвана от общината, ПИ 05863.29.202 – водно течение, държавна
публична собственост, ПИ 05863.42.50 – пасище, мера, стопанисвана от общината, и ПИ
05863.205.389 – др. вид терит., общинска публична
собственост. Дължината на трасето е 5146,20 м,
от които 1167,80 м са в землището на с. Роза и
3978,40 м са в землището на с. Ботево, община
„Тунджа“, област Ямбол, съгласно приетите и
одобрени графични части, неразделна част от
решението. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване по законосъ
образност в тридесетдневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“
пред Административния съд – Ямбол.
8964
577а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 262 от протокол № 17 от 28.10.2020 г. на Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект
за парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура на „Електроразпределение
Юг“ – ЕАД, за трасе на кабелна линия НН 1 kV
и електромерни табла за външно ел. захранване
на обекти в стопански двор на с. Безмер, община „Тунджа“, област Ямбол. Трасето започва от
съществуващ ТП „ЗК Безмер“, собственост на
„Електроразпределение Юг“ – ЕА Д (нот. акт
вх. № 12263 от 8.12.2005 г.), монтиран в поземлен
имот с идентификатор 03229.28.203 – с НТП – за
стопански двор, частна държавна собственост,
преминава през поземлен имот с идентификатор 03229.28.188 – с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път, публична общинска
собственост по КККР, намиращи се в землището
на с. Безмер, община „Тунджа“, област Ямбол.
Дължината на трасето на новия кабел НН е
39,60 м, дължината на новия въздушен кабел НН е
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216,70 м, общата дължина на новите ел. кабели е
256,30 м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване по законосъобразност в тридесетдневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“
пред Административния съд – Ямбол.
8965
577б. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 263 от протокол № 17 от 28.10.2020 г. на
Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на оптичен кабел на „Диана
кабел ТВ“ – ООД, гр. Ямбол, от с. Болярско до
с. Бояджик, община „Тунджа“, област Ямбол.
Трасето минава през поземлени имоти с идентификатори 05308.35.151, 05308.44.323, 05308.44.317,
05308.44.316 – с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост по КККР, намиращи се в землището
на с. Болярско, през поземлени имоти с идентификатори 05952.43.57, 05952.43.38, 05952.35.536,
05952.35.548, 05952.39.63, 05952.38.82 – с НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, 05952.35.465 – с
НТП – отводнителен канал, държавна публична
собственост, и 05952.84.1 – с НТП – пасище, стопанисвано от общината, по КККР, намиращи се
в землище с. Бояджик, община „Тунджа“, област
Ямбол. Дължината на трасето е 7326,40 м, от
които 3658,10 м са в землището на с. Болярско и
3668,30 м са в землището на с. Бояджик, община
„Тунджа“, област Ямбол. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност в тридесетдневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община „Тунджа“ пред Административния
съд – Ямбол.
8966
577в. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 261 от протокол № 17 от 28.10.2020 г. на
Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на оптичен кабел на „Диана кабел
ТВ“ – ООД, гр. Ямбол, от с. Окоп, с. Ханово,
с. Роза до с. Болярско, община „Тунджа“, област
Ямбол. Трасето на оптичния кабел минава през
поземлени имоти с идентификатори 53480.34.48
и 53480.34.47 – с НТП – пасище, стопанисвано от
общината, 53480.34.46 – с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска
собственост, 53480.33.78 – с НТП – за местен
път, публична общинска собственост, по КККР,
намиращи се в землището на с. Окоп, през поземлени имоти с идентификатори 77150.15.188 – с
НТП – за местен път, публична общинска собственост, 77150.14.196, 77150.14.191, 77150.12.188
и 77150.11.130 – с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път, публична общинска собственост, по КККР, намиращи се в землище с. Ханово, през поземлени имоти с идентификатори
62921.64.299, 62921.65.300, 62921.65.227, 62921.66.652,
62921.28.84, 62921.29.118, 62921.16.145, 62921.12.101
и 62921.12.146 – с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път, публична общинска собственост, 62921.65.315 и 62921.66.215 – с НТП – за
местен път, публична общинска собственост,
62921.12.53 – с НТП – дере, публична общинска
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собственост, по КККР, намиращи се в землище
с. Роза, през поземлени имоти с идентификатори
05308.27.61, 05308.29.181, 05308.29.170, 05308.38.18
и 05308.35.151 – с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път, публична общинска
собственост, 05308.38.54 – с НТП – дере, публична общинска собственост, 05308.43.131 и
05308.43.130 – с НТП – пасище, стопанисвано от
общината, по КККР, намиращи се в землище
с. Болярско. Дължината на трасето е 18 312,75 м,
от които 1092,30 м са в землището на с. Окоп,
6117 м са в землището на с. Ханово, 7998,70 м са в
землището на с. Роза и 3104,75 м са в землището
на с. Болярско, община „Тунджа“, област Ямбол.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност
в тридесетдневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред
Административния съд – Ямбол.
8967
577г. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 264 от протокол № 17 от 28.10.2020 г. на Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за съоръжение от техническата инфраструктура
на „Дичони“ – ЕООД, за трасе на външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор
48787.15.51 по КККР, намиращ се в землището
на с. Могила, община „Тунджа“, област Ямбол.
Трасето на външното електрозахранване започва
от съществуващ железорешетъчен стълб – Ж.Р.
№ 1 на отклонение за ТП2, извод СрН „Иречеково“, подстанция „Кабиле“, разположен в поземлен
имот с идентификатор 48787.15.275 – НТП – за път
от републиканската пътна мрежа на Областно
пътно управление – Ямбол, до поземлен имот с
идентификатор 48787.15.51 по КККР, намиращи
се в землище с. Могила, община „Тунджа“, област Ямбол. Дължината на трасето е 9,37 м. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност
в тридесетдневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред
Административния съд – Ямбол.
8968
577д. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 265 от протокол № 17 от 28.10.2020 г. на
Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура на „Дичони“ – ЕООД, за пътна връзка
до поземлен имот с идентификатор 48787.15.51
от път I-7 „Петолъчката – Могила – Окоп“ при
граници на имота от км 254+159 до км 254+309
дясно, през поземлени имоти с идентификатори:
48787.16.310 – НТП – за път от републиканската пътна мрежа на Областно пътно управление – Ямбол, и 48787.15.275 – НТП – за път от
републиканската пътна мрежа на Областно пътно
управление – Ямбол, по КККР, намиращи се в
землище с. Могила, община „Тунджа“, област
Ямбол. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване по законосъ
образност в тридесетдневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“
пред Административния съд – Ямбол.
8969
577е. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 266 от протокол № 17 от 28.10.2020 г. на Общин-
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ския съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
съоръжение от техническата инфраструктура на
Община „Тунджа“ за трасе на външен водопровод
до поземлен имот с идентификатор 48787.15.51 по
КККР, намиращ се в землището на с. Могила,
община „Тунджа“, област Ямбол. Трасето започва
от съществуващ водопровод до поземлен имот с
идентификатор 48787.15.51 през поземлени имоти
с идентификатори: 48787.16.310 – НТП – за път от
републиканската пътна мрежа на Областно пътно
управление – Ямбол, и 48787.15.275 – НТП – за
път от републиканската пътна мрежа на Областно
пътно управление – Ямбол, по КККР, намиращи се в землище с. Могила, община „Тунджа“.
Дължината на трасето извън урбанизираната
територия е 18 м. На основание чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по
законосъобразност в тридесетдневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
8970

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Толик Антонов
Генчев на Постановление № 110 от 28.05.2020 г.
на Министерския съвет, по което е образувано
адм. д. № 5414/2020 г. по описа на Върховния
административен съд, което е насрочено за
26.01.2021 г. от 14 ч., зала 1.
8984
Софийският районен съд, 32 състав, призовава
Вилхелмус Ана Герардус Веертс, с адрес за кореспонденция (по месторабота) – „Юрокор“ – АД,
София, район „Витоша“, вилна зона Малинова
долина, ул. Донка Ушлинова № 2, бл. 1, вх. 1,
ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в
Софийския районен съд, ГО, 32 състав, за връч
ване на исковата молба и приложенията към нея
като ответник по гр.д. № 66350/2019 г. по описа
на Софийския районен съд, ГО, 32 състав, заведено от Милена Петрова Добрева. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай ще му
бъде назначен особен представител при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8986
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 76,
ал. 1 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 1582/2019 г. по описа на съда по предявено
от 2019 г. мотивирано искане на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, постъпило в
съда с вх. № 16219 с правно основание по чл. 153,
ал. 2 от ЗПКОНПИ, с цена на иска – 183 843,38 лв.,
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество:
I. На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Филип Имре Чорио и
Златина Апостолова Чорио:
– недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.651.210.7.11 по КККР
на гр. Бургас, с адрес на имота: Бургас, ж.к.
Меден рудник, бл. 20, вх. И, ет. 6, ап. 179, като
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самостоятелният обект се намира в сграда № 7,
разположена в ПИ с идентификатор 07079.651.210,
с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ 59,55 кв. м, ведно с избено
помещение № 179 с площ 2,84 кв. м и 0,471 %
ид. ч. от общите части на сградата, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
07079.651.210.7.10, 07079.651.210.7.30, под обекта:
07079.651.210.7.9, над обекта: 07079.651.210.7.13
(н. а. за покупко-продажба на недвижим имот
№ 23, т. 24, д. № 3766, peг. № 7289 от 12.07.2012 г.
на СВ – Бургас); пазарна стойност към настоящия
момент: 48 000 лв.;
– лек автомобил марка „Ауди“, модел „А3“, с
peг. № А7089НК, с дата на първоначална регистрация 21.04.2004 г., рама № WAUZZZ8P34A160583,
двигател № BKD052036; пазарна стойност към
настоящия момент 3000 лв.
ІІ. На основание чл. 151 във връзка с 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Филип Имре Чорио
и Златина Апостолова Чорио:
– сумата в размер 21 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „530 Д“,
с peг. № А6706КТ, рама № WBANC71060B627078,
двигател № „без номер“;
– сумата в размер 31 400 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8“, с
peг. № А8088MB, рама № WAUZZZ4E38N003736,
двигател № BVN009112.
ІІІ. На основание чл. 151 във връзка с 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Златина Апостолова Чорио:
– сумата в размер 453,49 лв., представляваща
вноска на каса по картова сметка в левове по
издадена ДК с IBAN: BG86 RZBB 9155 1006 0890
23 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Златина Апостолова Чорио;
– сумата в размер 10 150 лв., погасителни
вноски по кредити по картова сметка в левове
по издадена ДК с IBAN: BG86 RZBB 9155 1006
0890 23 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с
титуляр Златина Апостолова Чорио;
– сумата в размер 1542 лв., представляваща
получени средства от трети лица по картова сметка
в левове по издадена ДК с IBAN: BG86 RZBB 9155
1006 0890 23 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
с титуляр Златина Апостолова Чорио;
– сумата в размер 5893,75 лв., представляваща
погасителни вноски по кредити по разплащателна
сметка в EUR по издадена ДК с IBAN: BG71 UNCR
7000 1522 5422 20 в „УниКредит Булбанк“ – АД,
с титуляр Златина Апостолова Чорио;
– сумата в размер 120 лв., представляваща
вноски по спестовни планове по сметка по спестовен план „Pioner“ в EUR с IBAN: BG68 UNCR
7000 1522 8933 17 в „УниКредит Булбанк“ – АД,
с титуляр Златина Апостолова Чорио;
– сумата в размер 147,35 лв., представляваща
погасителни вноски по погасителна сметка в левове с издадена кредитна карта с IBAN: BG22 UNCR
7000 1522 8725 14 в „УниКредит Булбанк“ – АД,
с титуляр Златина Апостолова Чорио;
– сумата в размер 2968,23 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в
левове с IBAN: BG49 UNCR 7000 1522 8722 22 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Златина
Апостолова Чорио;
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– сумата в размер 5188,83 лв., представляваща
погасителни вноски по кредити по разплащателна
сметка в левове с IBAN: BG49 UNCR 7000 1522
8722 22 в „УниКредит Булбанк“– АД, с титуляр
Златина Апостолова Чорио;
– сумата в размер 9383,50 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка в евро с
IBAN: BG52 BGUS 9160 1403 1199 00 в „Българоамериканска кредитна банка“ – АД, с титуляр
Златина Апостолова Чорио;
– сумата в размер 39 596,23 лв., представляваща постъпили суми от трети лица, получени
без законно основание по разплащателна сметка
в евро с IBAN: BG52 BGUS 9160 1403 1199 00 в
„Българо-американска кредитна банка“ – АД, с
титуляр Златина Апостолова Чорио;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща допълнителни вложения в „Голд – Чорио“ – ЕООД,
от собственика му.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 8.04.2021 г. от 10,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването 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.
8961

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел УН „Ген. Вл. Заимов“ – гр. Сопот,
област Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на училищното настоятелство на 28.01.2021 г. в 17 ч. в
гр. Сопот, ул. Иван Вазов № 1, в сградата на ПГ
„Ген. Вл. Заимов“, учителската стая, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на училищното настоятелство; 2. годишен финансов отчет;
3. избор на нов управителен съвет; 4. промени в
устава на настоятелството; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
8972
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел, определено за извършване на
общественополезна дейност – „Асоциация за за
щита на редки автохтонни породи – Калоферска
дългокосместа коза“, Калофер, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.01.2021 г.
от 18 ч. в офиса на сдружението в гр. Калофер
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
през 2019 г. и 2020 г.; 2. приемане на годишен
финансов отчет за 2019 г. и 2020 г.; 3. приемане
на нови членове; 4. изменение и допълнение на
чл. 17, т. 2 от устава на сдружението; 5. изменение
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и допълнение на чл. 21, т. 3 от устава на сдружението; 6. промяна в устава, наименованието
и дейността на сдружение с нестопанска цел,
определено за извършване на общественополезна дейност – „Асоциация за защита на редки
автохтонни породи – Калоферска дългокосместа
коза“; 7. разни. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие в общото събрание
на сдружението. Писмените материали, свързани
с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на сдружението в
гр. Калофер най-късно до 19.01.2021 г. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 23 от устава на сдружението събранието ще
се отложи с един час и ще се проведе от 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред колкото и
членове на сдружението да присъстват.
8988
1. – Съветът на Адвокатската колегия – Сли
вен, на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за
адвокатурата свиква редовно общо събрание на
колегията на 30.01.2021 г. в 9,30 ч. в Зала – Сливен,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
адвокатския съвет през отчетната 2020 г.; 2. доклад
на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджет на съвета на колегията
за следващата финансова година; 5. избор на
делегати за общото събрание на адвокатите от
страната в София; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще
се проведе същия ден в 10,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8987
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел в обществена полза за социално и
екологично развитие на с. Драгушиново, община
Самоков, Софийска област, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
28.01.2021 г. в 18 ч. в сградата на кметство с. Драгушиново при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на управителния съвет
на сдружението до 28.01.2021 г.; 2. вземане на
решение относно освобождаване от отговорност
и избор на членове на управителния съвет на
сдружението; 3. вземане на решение относно
освобождаване от отговорност на председателя
на сдружението, на зам.-председателя на сдружението и на секретаря на сдружението, и избор на
председател на сдружението, на зам.-председател
на сдружението и на секретар на сдружението;
4. приемане на основни насоки за дейността на
сдружението по предложение на управителния
съвет на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на
сдружението събранието се отлага с един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и ще се проведе независимо от броя на
явилите се членове.
8960
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