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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание
	Закон за	 ратифициране	 на	 Конвен

цията	 за	 статута	 на	 лицата	 без	
гражданство,	приета	на	28	септември	
1954	г.	в	Ню	Йорк,	и	на	Конвенцията	
за	 намаляване	 на	 случаите	 на	 лица	
без	гражданство,	приета	на	30	август
1961	г.	в	Ню	Йорк	 2

	Закон за	ратифициране	на	Споразуме
нието	между	правителството	на	Ре
публика	 България	 и	 правителството	
на	Конфедерация	Швейцария	за	изме
нение	на	чл.	3.2,	параграф	„а“	от	Спо
разумението	 между	 правителството	
на	 Република	 България	 и	 правител
ството	 на	 Конфедерация	 Швейцария
за	техническо	сътрудничество	 3

	Закон за	ратифициране	на	Изменени
ята	 на	 Споразумението	 за	 опазване	
на	китоподобните	бозайници	в	Черно	
море,	 Средиземно	 море	 и	 съседната	
акватория	на	Атлантическия	океан	 3

	Решение за	 създаване	 на	 Временна
анкетна	комисия 3

Министерство  
на вътрешните работи

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	Із1201	от	2010	г.	за	реда	
за	 временно	 настаняване	 на	 чужден
ци,	 за	 организацията	 и	 дейността	
на	 специалните	 домове	 за	 временно	
настаняване	на	чужденци	 4

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	Iз2815	от	2011	г.	за	реда	
за	осъществяване	на	разрешителна	и	
контролна	 дейност	 на	търговци,	 из
вършващи	дейности	по	пожарна	безо
пасност	в	обекти	и/или	експлоатация	
на	уреди	и	съоръжения,	свързани	с	по
жарната	безопасност	 6

Министерство 
на земеделието и храните

Министерство  
на вътрешните работи

	Наредба	№ 1	от	30	януари	2012	г.	за	
контрола	 и	 опазването	 на	 горските
територии	 6

Министерство 
на културата

	Наредба № Н-3	от	26	януари	2012	г.	
за	 създаването,	 съдържанието,	 под
държането,	 съхраняването	 и	 използ
ването	на	Националния	документален	
архив	 на	 Националния	 институт	 за	
недвижимото	културно	наследство	и
научния	архив	на	музеите	 20

Министерство  
на образованието,  

младежта и науката
	Наредба	№ 10	от	9	януари	2012	г.	за	

придобиване	на	квалификация	по	про
фесията	„Монтажист“	 26

	Наредба	№ 11	от	9	януари	2012	г.	за	
придобиване	на	квалификация	по	про
фесията	„Фотограф“	 30

	Наредба	№ 12	от	9	януари	2012	г.	за	
придобиване	на	квалификация	по	про
фесията	„Тоноператор“	 41

	Наредба	№ 13	от	9	януари	2012	г.	за	
придобиване	на	квалификация	по	про
фесията	„Аниматор“	 46

	Наредба	№ 14	от	9	януари	2012	г.	за	
придобиване	на	квалификация	по	про
фесията	„Каменоделец“	 53

Министерство  
на транспорта, 

информационните  
технологии и съобщенията

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	42	от	2001	г.	 за	лицен
зиране	 на	 железопътни	 предприятия	
за	превоз	на	пътници	и/или	товари	и	
на	 лицата,	 издаващи	 сертификат	 за
безопасност	 58

	Наредба за	 изменение	 и	 допълнение	
на	 Наредба	 №	1	 от	 2006	г.	 за	 усло
вията	 и	 реда	 за	 издаване,	 пускане	 и	
изваждане	 от	 употреба	 на	 пощенски	
марки,	пощенски	продукти	и	специал
ни	пощенски	печати	 59

Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“

	Процедура за акредитация BAS	QR	2,	
версия	6,	ревизия	2	в	сила	от	01.01.2012	г.	62



СТР.  2  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 11

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 29
На основание чл. 98, т. 4 от Конститу-

цията на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за ратифициране на Конвенцията за 
статута на лицата без гражданство, приета 
на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на 
Конвенцията за намаляване на случаите на 
лица без гражданство, приета на 30 август 
1961 г. в Ню Йорк, приет от ХLI Народно 
събрание на 25 януари 2012 г.

Издаден в София на 31 януари 2012 г.
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за ратифициране на Конвенцията за ста-
тута на лицата без гражданство, приета 
на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на 
Конвен цията за намаляване на случаите на 
лица без гражданство, приета на 30 август 

1961 г. в Ню Йорк

Чл. 1. Ратифицира Конвенцията за ста-
тута на лицата без гражданство, приета на 
28 септември 1954 г. в Ню Йорк, със след-
ните резерви:

1. Резерва по чл. 7, параграф 2:
„Република България на основание чл. 38, 

параграф 1 от Конвенцията си запазва пра-
вото да не прилага разпоредбата на чл. 7, 
параграф 2.“

2. Резерва по чл. 21:
„Република България заявява, че член 21 

ще се прилага при условията и по реда, 
предвидени във вътрешното законодателство 
на Република България.“

3. Резерва по чл. 23:
„Република България заявява, че член 23 

ще се прилага при условията и по реда, 
предвидени във вътрешното законодателство 
на Република България.“

4. Резерва по чл. 24, параграф 1, буква „б“ 
и чл. 24, параграф 2:

„Република България заявява, че член 24, 
параграф 1, буква „б“ и член 24, параграф 2 
ще се прилагат при условията и по реда, 
предвидени във вътрешното законодателство 
на Република България.“

5. Резерва по чл. 24, параграф 3:

„Република България заявява, че член 24, 
параграф 3 ще се прилага само по отношение 
на споразумения, които ще бъдат сключени 
в бъдеще.“

6. Резерва по чл. 27: 
„Република България заявява, че съгласно 

чл. 27 от Конвенцията документ за само-
личност („Удостоверение за пътуване зад 
граница на лице без гражданство“) ще се 
издава на лица без гражданство, придобили 
този статут на територията на Република 
България и притежаващи разрешение за 
постоянно или дългосрочно пребиваване на 
територията на страната, в съответствие с 
вътрешното законодателство на Република 
България. След предоставяне на статут на 
лице без гражданство и в съответствие с 
вътрешното законодателство на лицето се 
предоставя право на пребиваване и му се из-
дава документ „Разрешение за пребиваване“, 
който не се явява документ за самоличност.“ 

7. Резерва по чл. 28: 
„Република България заявява, че съгласно 

чл. 28 от Конвенцията документът „Удос-
товерение за пътуване зад граница на лице 
без гражданство“, който се явява документ 
за самоличност и документ за пътуване, 
ще се издава на лица, на които Република 
България е предоставила статут на лице без 
гражданство и които са придобили постоянно 
или дългосрочно пребиваване на терито-
рията на страната. Горният документ не се 
издава на лица, придобили статут на лице 
без гражданство в друга държава, освен ако 
постоянно или дългосрочно пребивават в 
Република България и поради непреодолими 
причини, доказани по надлежния ред със 
съответни документи, не могат да подновят 
документа си за пътуване от държавата, 
която първоначално го е издала.“ 

8. Резерва по чл. 31:
„Република България заявява, че член 31 

не задължава Република България да пре-
доставя на лицата без гражданство по-благо-
приятен статут от този, който се предоставя 
на чужден ците като цяло.“

Чл. 2. Ратифицира Конвенцията за нама-
ляване на случаите на лица без гражданство, 
приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк.

Заключителна разпоредба 
Параграф единствен. В Закона за бъл-

гарското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 
1998 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 
от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 
82 от 2009 г. и бр. 33 от 2010 г.) в чл. 22, 
ал. 2 след думата „гражданство“ се добавя 
„и при условие че лицето не остава без 
гражданство“.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
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Законът е приет от 41-ото Народно съб-
рание на 25 януари 2012 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

892

УКАЗ № 30
На основание чл. 98, т. 4 от Конститу-

цията на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за ратифициране на Споразумението 
между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Конфедерация 
Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф 
„а“ от Споразумението между правителството 
на Република България и правителството 
на Конфедерация Швейцария за техниче-
ско сът рудничество, приет от ХLI Народно 
събрание на 25 януари 2012 г.

Издаден в София на 31 януари 2012 г.
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението между 
правителството на Република България и 
правителството на Конфедерация Швейца-
рия за изменение на чл. 3.2, параграф „а“ 
от Споразумението между правителството 
на Република България и правителството 
на Конфедерация Швейцария за техническо 

сътрудничество

Член единствен. Ратифицира Споразуме-
нието между правителството на Република 
България и правителството на Конфедера-
ция Швейцария за изменение на чл. 3.2, 
параграф „а“ от Споразумението между 
правителството на Република България и 
правителството на Конфедерация Швей-
цария за техническо сътрудничество от 
1994 г., сключено чрез размяна на ноти на 
25 ноември 2011 г.

Заключителна разпоредба 
Параграф единствен. Законът влиза в сила 

от датата на приемането му от Народното 
събрание.

Законът е приет от 41-ото Народно съб-
рание на 25 януари 2012 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

893

УКАЗ № 31
На основание чл. 98, т. 4 от Конститу-

цията на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за ратифициране на Измененията на 
Споразумението за опазване на китоподоб-
ните бозайници в Черно море, Средиземно 
море и съседната акватория на Атлантиче-
ския океан, приет от ХLI Народно събрание 
на 25 януари 2012 г.

Издаден в София на 31 януари 2012 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за ратифициране на Измененията на Спо-
разумението за опазване на китоподобните 
бозайници в Черно море, Средиземно море 
и съседната акватория на Атлантическия 

океан

Член единствен. Ратифицира Измененията 
на Споразумението за опазване на китоподоб-
ните бозайници в Черно море, Средиземно 
море и съседната акватория на Атлантичес-
кия океан, приети на Четвъртата среща на 
страните по споразумението, проведена от 
9 до 12 ноември 2010 г. в Монако.

Законът е приет от 41-ото Народно съб-
рание на 25 януари 2012 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

894

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна анкетна комисия

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 от Конституцията на Република България 
и чл. 34 от Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
1. Създава Временна анкетна комисия за 

проучването на факти и обстоятелства от-
носно случаи, изнесени през последните дни 
в общественото и медийното пространство, 
на полицейско насилие, както и на опити за 
оказване на влияние и политически натиск 
върху правоохранителни и правораздавателни 
органи.

2. Комисията се състои от 13 народни 
представители на квотен принцип, от които 
6 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № Із-1201 от 2010 г. за реда за временно 
настаняване на чужденци, за организаци-
ята и дейността на специалните домове за 
временно настаняване на чужденци (ДВ, 

бр. 45 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 1 т. 1 се изменя така:
„1. редът за временното настаняване, 

престой и освобождаване на чужденци в 
специалните домове за временно настаня-
ване на чужденци (СДВНЧ) в град София 
и град Любимец към отдел „Специални 
домове за временно настаняване на чужден-
ци“ (СДВНЧ) при дирекция „Миграция“ 
на Министерството на вътрешните работи 
(ДМ – МВР);“.

§ 2. Член 2 се отменя.
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Директорът на ДМ – МВР, 

подпомаган от заместник-директор, осъ-
ществява общото ръководство и контрола 
върху дейността на СДВНЧ.

(2) Началникът на отдел „СДВНЧ“ не-
посредствено ръководи и контролира дей-

ността на специалните домове за временно 
настаняване на чужденци.“

§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Финансовото обезпечаване на 

СДВНЧ се осигурява от бюджета на МВР.“
§ 5. Член 7 се отменя. 
§ 6. Заглавието на раздел ІІ се изменя така:
„Ред за приемане на чужденци в СДВНЧ, 

настаняване, престой и освобождаване“.
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 10. (1) В СДВНЧ се приемат и на-

станяват чужденци, на които е издадена 
заповед за: 

1. налагане на принудителна админи-
стративна мярка (ПАМ) по чл. 41, 42 или 
42а от Закона за чужденците в Република 
България (ЗЧРБ); и

2. принудително настаняване в СДВНЧ 
по чл. 44, ал. 6 или 10 ЗЧРБ.“

2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 8. Създава се нов чл. 10а:
„Чл. 10а. Фактическото настаняване в 

СДВНЧ се осъществява след съгласуване 
с директора или заместник-директора на 
ДМ – МВР или началника на отдел СДВНЧ.“

§ 9. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Чужденците се съпровождат и пред-

ставят за приемане и настаняване в СДВНЧ 
от служители на МВР, на които е възложено 
изпълнението на заповедите по чл. 10.“

§ 10. В чл. 12 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) Длъжностното лице в СДВНЧ приема 

чужденеца с приемно-предавателен протокол 
след проверка редовността на необходимите 
документи за настаняването на чужденеца.

(2) Списъкът на необходимите документи 
по ал. 1 се определя с Правилника за въ-
трешния ред (ПВР).

(3) Приемно-предавателният протокол по 
ал. 1 се изготвя от служителя на МВР в три 
екземпляра – един се прилага към личното дело 
на настанения, вторият е за съпровождащия 
служител на МВР, а третият е за чужденеца, 
който ръководи съпровождането на чужденеца 
до СДВНЧ, и се подписва от съпровождащия, от 
приемащото длъжностно лице и от чужденеца.“ 

2. Алинеи 4, 5, 6 и 7 се отменят.
§ 11. Създава се нов чл. 12а със следното 

съдържание:
„Чл. 12а. (1) При настаняване в СДВНЧ, 

както и в случаите по чл. 15, т. 4, се из-
вършва обиск на лицето. 

(2) Обискът се извършва от служители 
от „Звено за охрана“ към СДВНЧ от същия 
пол, за което се изготвя протокол в два 

включително председател, 2 от Парламен-
тарната група на Коалиция за България, 2 
от Парламентарната група на „Движение за 
права и свободи“, 1 от Парламентарната група 
„Синята коалиция“, 1 от Парламентарната 
група на партия „АТАКА“ и 1 независим 
народен представител.

3. Комисията да извърши необходимите 
действия в срок от един месец.

4. Избира председател  и членове, както 
следва:

Председател: Красимир Георгиев Ципов.
Членове:  Димитър Николов Лазаров, 
 Пламен Дулчев Нунев, 
  Румен Иванов Иванов,
 Емил Йорданов Радев, 
 Цветан Емилов Сичанов, 
 Димитър Асенов Колев. 
Решението е прието от 41-ото Народно съ-

брание на 1 февруари 2012 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При възникнали съмнения за укри-

ване на непозволени предмети и вещи и 
при нарушаване целостта на стени, врати и 
прозорци се извършва претърсване на поме-
щенията, за което се съставя протокол по 
надлежния ред и се докладва на директора 
на ДМ – МВР. Списъкът на позволените 
предмети и вещи се определя с ПВР.“

§ 16. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. При необходимост чужденец може 

да бъде преместван в друг СДВНЧ след 
разрешение на директора или заместник-
директора на ДМ – МВР.“

§ 17. В чл. 18 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 2, изречение първо думата „отдел“ 
се заменя със „сектор“. 

2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) При постъпило в СДВНЧ искане 

от средствата за масово осведомяване за 
провеждане на среща с настанен чужденец 
тя се допуска след писмено уведомяване 
на директора на дирекция „Пресцентър и 
връзки с обществеността“ – МВР.

(4) Срещите по ал. 1, 2 и 3 се провеждат 
в рамките на работното време на дома в 
помещение и по ред, определени с ПВР на 
СДВНЧ.“

3. Алинея 5 се отменя.
§ 18. В чл. 19, ал. 2, думата „нея“ се за-

меня с „молбата по ал. 1“.
§ 19. В чл. 20 се правят следните изме-

нения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точки 2, 3 и 4 се изменят така:
„2. подадената молба за закрила по ЗУБ 

е допусната за разглеждане от Държавната 
агенция за бежанците при Министерския 
съвет;

3. административен съд отмени заповедта 
за принудително настаняване или определи 
освобождаване;

4. административен съд или органът, 
издал заповедта за настаняване в СДВНЧ, 
я отмени и издаде заповед за задължително 
ежедневно явяване в териториална структура 
на МВР по местопребиваването му;“.

3. Точка 5 се отменя.
4. Създава се нова точка 7:
„7. е в изпълнение на ПАМ.“
§ 20. В чл. 21 се правят следните изме-

нения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На всеки шест месеца началникът на 

СДВНЧ изпраща на административния съд по 
местонахождение на специалния дом списък 
на чужденците, които са пребивавали пове-
че от шест месеца в дома, поради наличие 
на пречки за извеждането им от страната.“

екземпляра, който се подписва от служите-
лите и лицето. 

(3) Отказът на лицето да подпише прото-
кола се удостоверява с подписите на двама 
служители. 

(4) Екземпляр от протокола се връчва на 
лицето, а другият се прилага към личното 
дело на чужденеца.“

§ 12. Създава се нов чл. 12б със следното 
съдържание:

„Чл. 12б. (1) Чужденецът подлежи на за-
дължителен медицински преглед, резултатът 
от който се отразява в медицинска доку-
ментация. При необходимост се извършва 
и хигиенно обслужване.

(2) Прегледът по ал. 1 се извършва от 
лекар, а в случаите на чл. 7, ал. 1 т. 3, буква 
„а“ от Наредба № 1 от 2011 г. за професио-
налните дейности, които медицинските сес-
три, акушерките, асоциираните медицински 
специалисти и здравните асистенти могат 
да извършват по назначение или самосто-
ятелно (обн., ДВ, бр. 15 от 2011 г.; изм., 
бр. 50 от 2011 г.) – от фелдшер, работещ към 
медицинските служби на СДВНЧ, както и 
от определена медицинска структура, на 
територията на която се намира СДВНЧ. 

(3) При установяване на необходимост от 
неотложна медицинска помощ чужденецът се 
настанява в дома на основание на представе-
ните документи и незабавно се привежда в 
болнично заведение, като охраната се поема 
от „Звено за охрана“ при СДВНЧ.

(4) Спешна медицинска помощ на чуж-
денците се оказва от съответния център за 
спешна медицинска помощ. До пристигането 
на екипа за спешна медицинска помощ за 
чужденеца се полагат необходимите грижи.

(5) Личните данни на чужденеца и дан-
ните по чл. 10 се отразяват в регистъра по 
чл. 26, ал. 1, т. 1.“ 

§ 13. В чл. 13 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „длъжностното 
лице“ се поставя запетая и се добавя „сви-
детел, извършилия проверката“.

2. В ал. 2, изречение първо думите „на-
чалник на“ се заменят със „служител от“, а 
след абревиатурата „ДМ – МВР“ се добавя 
„или служители по противодействие на неза-
конната миграция към съответния СДВНЧ“. 

§ 14. В чл. 15, т. 1 думата „безплатна“ се 
заличава, а думите „при нужда – подходя-
що облекло“ се заменят с „както и вещи и 
предмети от първа необходимост съгласно 
норматив, определен със заповед на минис-
търа на вътрешните работи“.

§ 15. В чл. 16 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1, т. 3 след думата „констатира-
нето“ се добавя „по ред, определен с ПВР“.
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§ 21. В чл. 22 се правят следните изме-
нения:

1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При освобождаване на чужденеца 

длъжностно лице от съответния СДВНЧ 
отразява основанието за освобождаването 
му в регистъра по чл. 26, ал. 1, т. 1.“

§ 22. В чл. 23 се правят следните изме-
нения:

1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. Алинеи 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) При освобождаване на чужденец от 

СДВНЧ с цел изпълнение на заповед за 
принудително отвеждане или експулсиране 
длъжностно лице от съответния СДВНЧ 
изготвя приемно-предавателен протокол и 
предава чужденеца и съпровождащите го 
документи на служителя, на когото е въз-
ложено изпълнението.

(4) Служителят, на когото е възложено 
изпълнението на заповедта за принудител-
но отвеждане или експулсиране, предава 
чужденеца и документите на съответния 
граничен контролно-пропускателен пункт 
(ГКПП). За предаването се изготвя приемно-
предавателен протокол, екземпляр от който 
се предоставя на съответния началник на 
сектор „СДВНЧ“ за прилагане към личното 
дело на чужденеца.

(5) При освобождаване на чужденец 
от СДВНЧ съответният началник на сек-
тор „СДВНЧ“ чрез началника на отдел  
„СДВНЧ“ уведомява директора на ДМ – МВР, 
като посочва:

1. основанието за освобождаване;
2. датата, на която е освободен чужденецът; 
3. граничен контролно-пропускателен 

пункт, през който чужденецът е напуснал 
Република България, когато основанието за 
освобождаването е изпълнение на заповед за 
принудително отвеждане или експулсиране.“

§ 23. Създава се нов чл. 23а:
„Чл. 23а. Съпровождането на чужденци 

до държавни и други институции и органи-
зации, както и в извънредни обстоятелства, 
се извършва от служители на сектор „ПНМ“ 
при ДМ – МВР или отдел „СДВНЧ“.“

§ 24. Заглавието на раздел ІІІ се изменя 
така:

„Организация на дейността на специални-
те домове“.

§ 25. В чл. 26, ал. 1 се правят следните 
изменения:

1. Точка 1 се изменя така:
„1. регистър на настанените чужденци;“.
2. Създава се нова т. 7:
„7. дневник за настаняване в ИСМС.“

Министър: Цветан Цветанов
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

НАРЕДБА № 1 
от 30 януари 2012 г.

за контрола и опазването на горските тери-
тории

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за осъществяване на 

дейностите по контрол и опазване на горските 
територии;

2. условията и редът за движението по 
горските пътища, поставянето на пътни зна-
ци и техните образци, както и образците на 
документите за достъп до горските територии;

3. условията и редът за назначаване на 
горски инспектори, както и специфичните 
изисквания за психофизическа годност и 
професионална подготовка;

4. условията и редът за използване от гор-
ските инспектори на помощни средства и на 
моторни превозни средства със специален 
режим на движение, както и организацията 
и редът за принудително отвеждане на на-
рушителите с неустановена самоличност в 
структурите на Министерството на вътреш-
ните работи (МВР);

5. образците на марките, условията и ре-
дът за тяхното придобиване, предоставяне и 
употреба;

Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № Iз-2815 от 2011 г. за реда за 
осъществяване на разрешителна и кон-
тролна дейност на търговци, извършващи 
дейности по пожарна безопасност в обекти 
и/или експлоатация на уреди и съоръжения, 
свързани с пожарната безопасност (ДВ, 

бр. 91 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 17, ал. 3, т. 1 след думата „длъж-
ностите“ се добавя в скоби „задълженията“.

§ 2. В чл. 25, ал. 1, т. 3 думата „назначе-
ните“ се заменя с „наетите“.

§ 3. В § 6 от преходните и заключителни-
те разпоредби думите „чл. 4, т. 3 и 4, които 
влизат“ се заменят с „чл. 4, т. 4, който влиза“.

§ 4. В приложение № 1 към чл. 17, ал. 1 
след думата „длъжностите“ се добавя в скоби 
„задълженията“.

Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на 

обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Цветан Цветанов
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6. условията и редът за маркиране на 
определените за сеч дървета, когато това се 
изисква съгласно наредбата по чл. 101, ал. 3 от 
Закона за горите (ЗГ), както и на дървесината 
преди нейното транспортиране;

7. условията и редът за откриване и закри-
ване на контролни горски пунктове.

Г л а в а  в т о р а

УСЛОВИЯ, РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙ-
НОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ НА 

ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Раздел І
Контрол

Чл. 2. При изпълнение на служебните 
си задължения по контрол служителите на 
Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и 
нейните структури:

1. предотвратяват закононарушения, касае-
щи горските територии, горските и дивечовите 
ресурси, както и рибните ресурси в обектите 
за любителски риболов, чрез спиране на неза-
конните дейности, даване на разпореждания 
и предписания;

2. при констатиране на административни 
нарушения, свързани с горските територии, 
горските и дивечовите ресурси и рибните 
ресурси в обектите за любителски риболов, 
съставят констативни протоколи и актове за 
установяването им;

3. при констатиране на нарушения, съ-
държащи данни за престъпления, свързани с 
горските територии, горските и дивечовите 
ресурси и рибните ресурси в обектите за 
любителски риболов, съставят констативни 
протоколи и уведомяват незабавно органите 
на досъдебното производство;

4. дават предписания за отстраняване 
на пропуски при изпълнение на лесовъдски 
дейности и дейности по опазване на горските 
територии.

Чл. 3. Контролът се осъществява от слу-
жители на ИАГ и на нейните структури, 
които заемат длъжности, за които се изисква 
лесовъдско образование, както и от служите-
ли, определени със заповед по чл. 197 ЗГ на 
изпълнителния директор на ИАГ. 

Чл. 4. (1) Служебните карти на служителите 
в ИАГ и на директорите на нейните структури 
се издават по служебен ред в срок до 30 дни 
от тяхното назначаване.

(2) Служебните карти на служителите в 
структурите на ИАГ се издават в срок до 30 
дни от възникване на служебното/трудовото 
правоотношение въз основа на заявление до 
изпълнителния директор на ИАГ, подадено 
от съответния работодател или орган по на-
значаване.

(3) При кражба, увреждане или загубване на 
служебна карта лицето, на което е издадена, 
уведомява в 24-часов срок своя работодател 

или органа по назначаване, а в случаите по 
ал. 2 – и ИАГ.

(4) Служителите в ИАГ и нейните струк-
тури връщат служебните си карти в деня на 
получаване на заповедта за прекратяване на 
трудовото/служебното правоотношение.

(5) Обезсилването на издадените служебни 
карти се извършва със заповед на изпълни-
телния директор на ИАГ.

(6) Изпълнителната агенция по горите 
поддържа списък на издадените и обезсилени 
служебни карти. Списъкът се публикува на 
интернет страницата на ИАГ.

Чл. 5. (1) Със заповед на изпълнителния 
директор на ИАГ или на ръководителите на 
нейните структури част от състава на горските 
инспектори се организира в екипи.

(2) Числеността на екипа се определя със 
заповедта по ал. 1 и е съобразена с поставе-
ните задачи, но не може да бъде по-малка от 
двама горски инспектори.

(3) Със заповедта по ал. 1 се определя 
отговорникът на екипа или на контролния 
горски пункт, начинът на планиране и отчи-
тане на дейността.

(4) При изпълнение на служебните си 
задължения горските инспектори носят със 
себе си бланки на актове за установяване на 
административни нарушения, констативни 
протоколи и разписки за отговорно пазене.

(5) Отговорникът на екипа води ежедневно 
дневник, в който отбелязва най-малко след-
ната информация:

1. дата, състав на екипа и начало на ра-
ботния процес;

2. обекти, лица, превозни средства и до-
кументи, които са проверени;

3. серийни номера на съставени конста-
тивни протоколи, актове за установяване на 
административно нарушение и др.;

4. данни за задържани лица и автомобили, 
използвани помощни средства, физическа сила 
и специален режим на движение на превозно 
средство;

5. край на работния процес.
(6) Отговорникът на екипа или на посто-

янния контролен горски пункт ежемесечно 
представя на прекия си ръководител доклад 
за дейността на екипа или пункта и сведение 
за резултатите от дейността.

(7) Ръководителите на лицата по ал. 6 пред-
ставят пред изпълнителния директор на ИАГ 
или пред съответния ръководител на нейните 
структури до 5-о число на следващия месец 
сведение по образец и доклад за резултатите 
от дейността на екипите през изтеклия месец.

(8) Специализираните териториални звена 
на ИАГ представят до 5-о число на следващия 
месец сведение за резултатите от тяхната 
контролна дейност в съответната регионална 
дирекция по горите (РДГ) по териториален 
принцип. 



СТР.  8  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 11

(9) В срок до 10-о число на следващия месец 
всяка РДГ представя в ИАГ доклад и сведение 
за резултатите от дейността по контрол.

Чл. 6. (1) За осъществяване на дейността 
на екипите от горски инспектори се изгот-
вя ежемесечен график за работното време, 
утвърден от съответния работодател или от 
оправомощено от него лице.

(2) Изменение от утвърдения график се 
допуска само в следните случаи:

1. по разпореждане на лицето, което е 
утвърдило графика;

2. по решение на отговорника на екипа 
във връзка със сигнал за нарушение, при въз-
никване на горски пожар или друг инцидент, 
изискващ незабавни действия.

(3) За изменението в утвърдения график 
в случаите по чл. 6, ал. 2, т. 2 отговорникът 
на екипа в еднодневен срок подава доклад до 
лицето, утвърдило графика, а в седемдневен 
срок промяната се отразява в графика.

Чл. 7. Със заповед на изпълнителния 
директор на ИАГ може да се организират 
проверки върху цялата територия на страна-
та с участието на служители на ИАГ, РДГ, 
специализирани териториални звена, както 
и съвместно с други ведомства.

Чл. 8. (1) Във всички случаи на извършени 
проверки от служители на ИАГ и нейните 
структури, при които са установени данни за 
нарушения или е необходима допълнителна 
проверка за изясняване на факти и/или об-
стоятелства, се изготвя констативен протокол 
по образец.

(2) При констатиране на нарушение и 
невъзможност да се състави акт за устано-
вяване на административно нарушение с 
констативния протокол може да се изземват 
и задържат необходимите веществени и пис-
мени доказателства (документи и/или вещи, 
предмети на нарушението или средства за 
извършването му).

(3) При констатиране на нарушения по ЗГ, 
Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), 
Закона за защитените територии (ЗЗТ), За-
кона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), 
Закона за лечебните растения (ЗЛР), Закона 
за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона 
за опазване на селскостопанско имущество 
(ЗОСИ) и подзаконовите актове по прилага-
нето им лицата по ал. 1 могат да спират и 
прекратяват дейности с констативен протокол, 
но за срок не по-дълъг от 3 работни дни. 

(4) Предаването за съхранение на иззетите 
и задържани вещи, предмети и документи, 
се извършва с разписка за отговорно пазене 
по образец. 

Чл. 9. (1) Когато с цел проверка се налага 
изземване и задържане на писмени документи, 
издадени въз основа на ЗГ, ЗЛОД, ЗЗТ, ЗРА, 
ЗЛР, ЗБР, ЗОСИ и подзаконовата нормативна 
уредба по прилагането им, в констативния 
протокол се описва задържаният документ. 

(2) В случаите по ал. 1 извършването на 
дейностите, свързани със задържания доку-
мент, може да бъде продължено, като това 
се вписва в констативния протокол от про-
веряващото лице. 

(3) Когато с констативен протокол е из-
зет дневник за постъпилата, преработена и 
експедирана дървесина за повече от 7 дни, 
лицето, собственик или ползвател на обекта, 
има право да му бъде заверен нов дневник 
от съответната РДГ, в случай че дейността в 
обекта не е спряна или прекратена. 

(4) В новия дневник служител на РДГ вписва 
данните от рекапитулацията за количествата 
дървесина в обекта, отразени в стария дневник 
към момента на изземването му.

(5) В деня на заверка от РДГ на новия 
дневник собственикът или ползвателят на 
обекта вписва превозните билети, получени 
или издадени след изземването на стария 
дневник.

(6) В случай че не е констатирано наруше-
ние, свързано с иззетия дневник, собственикът 
или ползвателят на обекта може да го получи 
обратно и да го ползва след повторна заверка 
от съответната РДГ.

(7) След приключване на проверката и 
при липса на нарушение задържаните по 
ал. 1 документи се изпращат на лицето по 
служебен ред.

Чл. 10. (1) Задържаните вещи, предмет и/
или средство на нарушение, се предават за 
съхранение с разписка за отговорно пазене.

(2) В случаите, когато съхранението на 
задържани вещи, предмет и/или средство 
на нарушения, е невъзможно или е свързано 
със значителни разходи, същите могат да се 
оставят за отговорно пазене на нарушителя 
с разписка за отговорно пазене.

(3) Директорът на държавното предприятие 
по чл. 163 ЗГ след съгласуване с директора на 
съответната РДГ в едномесечен срок от влизане 
в сила на наредбата определя със заповед бази 
за съхранение на всички задържани с акт за 
установяване на административно нарушение 
предмети и/или средства на нарушения, както 
и материалноотговорните лица.

(4) Броят на базите по ал. 3 не може да 
бъде по-малък от една за всяка администра-
тивна област.

(5) По предписание на изпълнителния ди-
ректор на ИАГ директорите на държавните 
предприятия са длъжни да определят допъл-
нителни бази за съхранение на задържани 
вещи, предмет и/или средство на нарушения, 
за районите с концентрация на нарушения. 

(6) Копие от заповедта по ал. 3, 5 и 8 се 
представя на съответната РДГ и областна 
дирекция (ОД) на МВР за сведение, а запове-
дите по ал. 3 и 5 – на кметовете на общини.

(7) Разходите по задържането и съхра-
няването на задържаните вещи, предмет и/
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или средство на нарушения, се приспадат от 
сумите, получени от продажбата им.

(8) Кметовете на общини – собственици 
на гори, след съгласуване с директора на 
съответната РДГ в едномесечен срок от вли-
зане в сила на наредбата определят бази за 
съхранение на вещи, предмети и/или сред-
ства на нарушения, задържани с актове за 
установяване на административно нарушение 
и констативни протоколи, както и материал-
ноотговорните лица.

Чл. 11. (1) Актовете за установените адми-
нистративни нарушения и съпътстващите ги 
документи се представят с писмен доклад в 
7-дневен срок пред съответния работодател.

(2) Когато съответният работодател няма 
правомощия да издава наказателни постано-
вления, документите по ал. 1 се изпращат по 
служебен ред в 7-дневен срок до:

1. кмета на общината – за нарушения, ус-
тановени от кметовете на кметства, кметски 
наместници и лицата, които заемат длъжност 
в общините, за която се изисква лесовъдско 
образование;

2. оправомощени от министъра на вътреш-
ните работи длъжностни лица – за нарушения, 
установени от държавни служители на МВР;

3. директора на съответната РДГ – в ос-
таналите случаи.

(3) Когато актовете за установените адми-
нистративни нарушения и съпътстващите ги 
документи са съставени от лица по чл. 274, 
ал.1, т. 4 ЗГ, същите ги изпращат в 14-дневен 
срок до директора на съответната РДГ. 

(4) Лицата по ал. 2 оправомощават със 
заповед служител, който води регистър на 
съставените актове за установени администра-
тивни нарушения и издадените наказателни 
постановления.

(5) Регистърът по ал. 4 се води по образец, 
ред и условия, определени със заповед на 
изпълнителния директор на ИАГ.

Чл. 12. (1) По време на извършване на дей-
ности в горските територии лицата са длъжни 
да носят със себе си оригинали или копия 
от издаденото позволително, разрешително, 
технологичен план и други писмени докумен-
ти, доказващи законността на извършваната 
дейност.

(2) При поискване от контролните органи 
документите по ал. 1 се представят за проверка.

(3) Изпълнителната агенция по горите и 
нейните структури планират извършване на 
комплексни проверки, като в срок не по-малък 
от 3 дни преди началото на проверката уведо-
мяват директора на държавното предприятие 
по чл. 163 ЗГ и директора на териториалното 
поделение, съответно кмета на общината или 
председателя на горското сдружение, където 
ще бъде извършена проверка.

(4) Уведомените лица по ал. 3 са длъжни 
да присъстват по време на проверката или 

да осигурят свой представител, както и да 
представят необходимата документация.

Чл. 13. (1) Собствениците и ползвателите 
на обекти, в които постъпва, преработва се 
или от които се експедира дървесина, се снаб-
дяват за своя сметка с дневник по чл. 206 ЗГ.

(2) Дневникът е по образец, определен със 
заповед на изпълнителния директор на ИАГ.

(3) За един обект не може да се води повече 
от един дневник.

(4) Собствениците и ползвателите на обекти 
представят всеки нов дневник прошнурован и 
прономерован за заверка от съответната РДГ.

(5) Не се разрешава заверка на дневник 
за обект, за който няма регистрирана произ-
водствена марка.

(6) Собствениците и ползвателите на обек-
ти, в които през предходната година е постъпи-
ла дървесина с обем над 20 хил. куб. м, могат 
да предлагат на изпълнителния директор на 
ИАГ издаването на заповед за определяне на 
индивидуален образец на дневник. 

(7) Собствениците и ползвателите на 
обекти, в които постъпва, преработва се или 
от които се експедира дървесина, ежегодно 
до 31 януари представят в съответната РДГ 
обобщена справка по образец за количествата 
на постъпилата, преработената и експедира-
ната дървесина.

(8) Регионалната дирекция по горите води 
списък по образец на обектите, в които по-
стъпва, преработва се или се експедира дър-
весина, в който се вписват производствените 
марки и заверените дневници.

(9) Със заповед на изпълнителния дирек-
тор на ИАГ може да се определи електронен 
формат на дневника, както и редът и усло-
вията за воденето му и предоставянето на 
справката по ал. 7.

Чл. 14. (1) Дневникът за постъпилата, пре-
работена и експедирана дървесина се попълва 
от собственика/ползвателя на обекта или от 
упълномощено от него лице и се съхранява 
в обекта, за който е издаден.

(2) Превозните билети се вписват в дневника 
по ал. 1 в момента на постъпване, съответно 
на експедиране на дървесината.

Чл. 15. (1) Превозните билети удостоверя-
ват законното транспортиране на описаната 
в тях дървесина от мястото на натоварване 
до посоченото място на доставка в срок до 
12 часа считано от момента на издаването 
им. При възникване на авария или на други 
обстоятелства по време на транспортиране на 
дървесина, налагащи удължаване на срока за 
не повече от 2 часа, водачът на превозното 
средство отразява това в превозния билет, като 
посочва настъпилото обстоятелство, началния 
час на възникването му, неговото времетраене 
и данните от километропоказателя.

(2) При възникване на авария или на други 
обстоятелства по време на транспортиране на 
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дървесина, налагащи удължаване на срока по 
ал. 1 за повече от 2 часа или претоварването 
на дървесината на друго превозно средство, се 
издава нов превозен билет от оправомощено 
лице по чл. 211, ал. 2 ЗГ. В новия превозен 
билет се посочват номерът и датата на ста-
рия билет и дървесината се придружава от 
двата билета.

(3) Превозният билет удостоверява закон-
ния произход на описаната в него дървесина, 
когато същата се намира на посоченото в 
билета място на доставка. Превозният билет 
се съхранява до окончателната преработка 
на дървесината, но за срок не по-малък от 
три години.

(4) Превозен билет, издаден в нарушение 
на заповедта за определяне на съответния 
образец, се счита за невалиден.

(5) Когато на едно превозно средство се 
товари дървесина от различни складове, се 
издават отделни превозни билети за дърве-
сината от всеки склад.

(6) Когато с едно превозно средство се 
транспортира дървесина до различни адреси, 
се издават отделни превозни билети за всеки 
адрес.

Чл. 16. (1) Последващо транспортиране 
на дървесина, придобита за собствени нужди 
от лица, които нямат регистрирани обекти 
по чл. 206 ЗГ, се извършва с превозен билет, 
издаден от лицата по чл. 211, ал. 2 ЗГ. 

(2) Превозният билет по ал. 1 се издава 
въз основа на документ, доказващ законния 
произход на дървесината.

(3) Върху оригинала на документа, до-
казващ законния произход на дървесината, 
лицето, издало новия превозен билет, вписва 
имената си, номера и датата на издаване на 
новия документ, както и количеството и вида 
на описаната в него дървесина.

(4) Лицето по ал. 1 маркира дървесината 
преди транспортирането є.

Чл. 17. Изпълнителната агенция по горите 
и нейните структури са длъжни да съхраняват 
за срок 5 години документите от извършени 
проверки, свързани с ползването, транспор-
тирането и разпореждането с дървесина, в 
съответствие с чл. 11 от Регламент 995/2010 
на Европейския парламент и на Съвета. 

Раздел II
Опазване на горски територии

Чл. 18. (1) Опазването на горски територии 
се осъществява от лица с лесовъдско образо-
вание с изключение на случаите по чл. 194 ЗГ.

(2) Поверената за опазване горска територия 
и организацията на работа на лицата по ал. 1 
се определя с договор и/или с длъжностната 
характеристика.

(3) Копия от документите по ал. 2 се 
представят в 7-дневен срок от издаването им 

в съответната РДГ, придружени със списък, 
съдържащ имената и телефоните на лицата 
по ал. 1.

(4) Възложителите уведомяват писмено 
съответната РДГ за сключените договори по 
чл. 188, ал. 2 и 3, чл. 194 и чл. 195 ЗГ в 7-дневен 
срок от датата на сключване на договора. Към 
уведомлението се прилага списък, съдържащ 
имената и телефоните на наетите лица, както 
и документ за квалификацията им.

Чл. 19. (1) Регионалните дирекции по го-
рите издават служебни карти и удостоверения 
по чл. 190, ал. 3 ЗГ въз основа на заявление, 
подадено от съответния работодател, орган 
по назначаване или собственик на горска 
територия.

(2) Към заявлението се прилагат копие от 
акта за назначаване или наемане и копие от 
диплома за завършено лесовъдско образование. 

(3) Служебни карти и удостоверения по 
чл. 190, ал. 3 ЗГ се издават в 30-дневен срок от 
постъпване на заявлението и след заплащане 
на такса за тяхното издаване.

(4) Регионалната дирекция по горите под-
държа списък по образец на издадените и 
обезсилени служебни карти и удостоверения. 
Списъкът се публикува на интернет страни-
цата на съответната РДГ.

(5) При кражба или загубване на служебна 
карта или удостоверение лицето, на което 
е издадена, уведомява в 24-часов срок своя 
работодател и съответната РДГ.

(6) Лице, на което е издадено удостоверение 
или служебна карта, в деня на получаване на 
заповедта за прекратяване на трудовото/слу-
жебното правоотношение или прекратяване 
на договора за опазване на горски територии 
ги връща на съответния работодател или 
орган по назначаване, който в 7-дневен срок 
ги представя в съответната РДГ.

(7) Обезсилването на издадените служебни 
карти и удостоверения се извършва със заповед 
на директора на съответната РДГ.

(8) Унищожаването на обезсилените слу-
жебни карти и удостоверения се извършва от 
комисия, определена със заповед на директора 
на РДГ, за което се съставя протокол.

Чл. 20. (1) Лицата, констатирали нару-
шения, които съдържат данни за извършени 
престъпления, незабавно подават сигнал до 
органите на МВР и/или на телефон 112. 

(2) При констатиране на нарушения в 
собствените им имоти юридически и физиче-
ски лица – собственици на горски територии, 
които не са сключили договори за опазване 
на имотите си, подават сигнал до:

1. органите на МВР; или
2. съответния кметски наместник, кмет на 

кметство или кмет на община; или
3. съответната РДГ.
(3) Когато сигналът не е подаден до МВР 

и в него се съдържат данни за извършени 
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престъпления, уведомените лица по ал. 2 
незабавно го изпращат до органите на МВР.

(4) В случаите по ал. 1 и 2 уведомените лица, 
когато са оправомощени за това, извършват 
проверка и съставят констативен протокол, а 
когато се установи, че е извършено админи-
стративно нарушение, предприемат действия за 
образуване на административно-наказателно 
производство.

(5) Лицата по чл. 275, ал. 1, т. 1 и 3 ЗГ 
представят в съответната РДГ до 10-о число 
след всяко тримесечие справка по образец за 
съставените констативни протоколи по ал. 4 
и движението по тях.

Чл. 21. (1) Ежегодно в срок до 20 януари 
предприятията по чл. 163 ЗГ, учебно-опит-
ните горски стопанства (УОГС), общините и 
горските сдружения – собственици на горски 
територии, представят в съответната РДГ 
годишен доклад за дейността по опазване на 
горските територии и справка по образец.

(2) Справката по ал. 1 се представя и от 
лица, на които са издадени удостоверения по 
чл. 190, ал. 3, т. 2 ЗГ.

(3) Ежегодно в срок до 31 януари дирек-
торите на РДГ представят в ИАГ обобщен 
годишен доклад за дейностите по контрол 
и опазване на горските територии, дивеча и 
рибните ресурси в обектите за любителски 
риболов.

(4) Ежегодно до 15 март ИАГ публикува 
на интернет страницата си обобщен годишен 
доклад за дейностите по контрол и опазване 
на горските територии, дивеча и рибните 
ресурси в обектите за любителски риболов.

Чл. 22. Министърът на земеделието и 
храните по предложение на изпълнителния 
директор на ИАГ може да дава конкретни 
предписания за подобряване на дейността по 
опазване на горските територии на държавните 
предприятия по чл. 163 ЗГ, УОГС, на горските 
сдружения и на общините, собственици на 
горски територии.

Г л а в а  т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО 
ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА, ПОСТАВЯНЕТО НА 
ПЪТНИ ЗНАЦИ И ТЕХНИТЕ ОБРАЗЦИ, 
КАКТО И ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
ЗА ДОСТЪП ДО ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Раздел I
Условия и ред за движение по горските пътища

Чл. 23. (1) Горските пътища са отворени 
за обществено ползване и движението по 
тях се извършва в съответствие с разпоред-
бите на Закона за движение по пътищата 
(ЗДвП) и издадените въз основа на него 
подзаконови нормативни актове с изклю-
чение на случаите, предвидени в ЗГ, Закона 
за лова и опазване на дивеча и правилника 
за прилагането му.

(2) Разрешителните за достъп се издават 
по образец в един екземпляр:

1. за всяко отделно превозно средство (при-
ложение № 1) в случаите по чл. 148, ал. 2, т. 1 
и 3 ЗГ, както и в случаите по чл. 148, ал. 4 
ЗГ, когато превозните средства са посочени 
в заявлението по ал. 4;

2. на лицето заявител (приложение № 2) в 
случаите по чл. 148, ал. 4 ЗГ, когато в заяв-
лението не са посочени конкретни превозни 
средства.

(3) Разрешителното за лов се счита за 
писмено разрешително за достъп за конкрет-
ната дата и място за ловуване за вписаните в 
него лица и управляваните от тях превозни 
средства.

(4) Писменото разрешително по ал. 2 се 
издава в 7-дневен срок от датата на подаване на 
заявление, в което се посочват доказателства 
за необходимостта от издаването му.

(5) Отказът за издаване на разрешително 
за достъп, постановен от лицата по 148, ал. 2, 
т. 3 и ал. 3, т. 1 ЗГ, се обжалва по реда на 
АПК, а при отказ, постановен от лице по 148, 
ал. 2, т. 1 ЗГ – пред директора на съответното 
държавно предприятие. 

(6) Оригиналът на разрешителното за дос-
тъп в горски територии и до горски пътища 
придружава превозното средство, за което е 
издадено, и при престой се поставя на видно 
място.

Чл. 24. (1) В разрешителното за достъп 
до насаждения, в които се извършва добив 
на дървесина, или до горски разсадници се 
посочват задължително:

1. имената на лицето, издало разрешението;
2. имената на лицата, на които се разре-

шава достъп;
3. мястото и периодът, за които се издава 

разрешението.
(2) Лицата, стопанисващи съответните 

територии, осигуряват свободно и безопас-
но преминаване по горски пътища, турис-
тически пътеки и обозначени маршрути, 
преминаващи през насаждения, в които 
се извършва добив на дървесина, или през 
горски разсадници.

(3) В случаите по ал. 2 не се изисква 
писмено разрешение, като преминаването 
се осъществява при спазване на указанията, 
дадени от лицата, осъществяващи дейности 
в съответните територии, или посочени на 
обозначителни табели.

Чл. 25. Забранява се ездата и движението 
на пътни превозни средства и друга техника 
в горските територии извън горските пътища 
и обозначените за целта трасета освен в слу-
чаите, предвидени в Закона за горите. 

Чл. 26. (1) Определянето и изграждането 
на трасета за движение на превозни средства 
и езда се извършва със заповед на директора 
на съответната РДГ.



СТР.  12  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 11

(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа 
на заявление до директора на РДГ, подадено 
от заинтересованото лице, към което са при-
ложени проект на трасето и опис на имотите 
през които преминава.

(3) В случаите, когато заинтересованото 
лице не е собственик на горската територия 
или горския път, към заявлението се прилага 
писмено съгласие от собствениците на гор-
ската територия или горския път и лицата, 
на които горската територия е предоставена 
за стопанисване или управление.

(4) Когато планираното трасе за движе-
ние на превозни средства и за езда попада в 
защитени територии или зони, заявлението 
следва да е предварително съгласувано със 
съответната РИОСВ, а когато обхваща и те-
ритории от природен парк – и със съответната 
дирекция на природния парк.

(5) Срокът за функциониране на трасетата 
за движение на превозни средства и за езда се 
определя със заповедта по ал. 1 и е съобразен с 
волята на собственика на съответната територия.

(6) Обозначаването, текущата поддръжка 
и ремонтът на трасетата за движение на пре-
возни средства и за езда се извършват и са 
за сметка на заявителя по ал. 2.

Раздел II
Поставяне на пътни знаци и техните образци

Чл. 27. Образците на пътните знаци в 
горските територии и по горските пътища 
са в съответствие с определените в Наредба 
№ 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с 
пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм., 
бр. 18 и бр. 109 от 2004 г. и бр. 54 от 2009 г.).

Чл. 28. (1) Организацията на движение 
по автомобилните горски пътища, за които 
се изисква проект за изграждането им, се 
извършва в съответствие с Наредба № 1 от 
2001 г. за организиране на движението по 
пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.).

(2) Поставянето и премахването на пътни 
знаци по автомобилни горски пътища, за 
които не се изисква проект за изграждането 
им, както и по временни горски пътища, се 
извършва въз основа на заповед на директора 
на РДГ, копие от която се изпраща за сведе-
ние до областна дирекция (ОД) на МВР и до 
кмета на общината.

(3) Заповедта по ал. 2 се издава въз осно-
ва на писмено заявление от собственика на 
горския път или от лицето, на което съот-
ветната горска територия е предоставена за 
управление.

(4) Заповедта по ал. 2 се издава в едноме-
сечен срок от датата на подаване на заявле-
нието по ал. 3 и се публикува на интернет 
страницата на РДГ.

(5) Заповедта по ал. 2 или отказът за издава-
нето є се обжалват по реда и начина, предви-
дени в Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 29. (1) Лицата, стопанисващи горски 
разсадници или горски територии, в които се 
извършва добив на дървесина, са длъжни да 
поставят обозначителни табели по образец.

(2) Табелите по ал. 1 се поставят преди 
започване на сечта, съответно след регистри-
ране на разсадника в РДГ.

(3) Табелите по ал. 1 се премахват след 
подписване на констативния протокол за 
освидетелстване на сечището и отстраняване 
на предписанията, дадени с него, съответно 
след прекратяване дейността на разсадника.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА 
ГОРСКИ ИНСПЕКТОРИ, КАКТО И СПЕЦИ-
ФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПСИХО-ФИ-
ЗИЧЕСКА ГОДНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНА 

ПОДГОТОВКА

Чл. 30. (1) За горски инспектор може да 
бъде назначено лице, което:

1. е навършило 18 години;
2. има придобито:
а) висше лесовъдско образование;
б) средно лесовъдско образование и трудов 

стаж по специалността не по-малко от три 
години;

3. не е осъждано за умишлено престъпление 
от общ характер, не е освободено от наказа-
телна отговорност за извършено умишлено 
престъпление от общ характер с налагане 
на административно наказание по чл. 78а от 
Наказателния кодекс;

4. притежава свидетелство за правоуправле-
ние на моторно превозно средство (МПС) – не 
по-ниска от категория „В“;

5. не страда от психически заболявания;
6. през последните три години не е наста-

нявано принудително в лечебно заведение по 
глава пета, раздел II от Закона за здравето 
и не е лекувано за употреба на наркотични 
вещества;

7. през последните три години не е наста-
нявано два или повече пъти в заведение за 
отрезвяване по чл. 78, ал. 1 от Закона за МВР;

8. срещу него не е образувано наказателно 
производство за умишлено престъпление от 
общ характер;

9. през последните три години не е нару-
шавало обществения ред три или повече пъти, 
за което са му налагани административни 
наказания;

10. спрямо което през последните три годи-
ни не са налагани мерки за защита по Закона 
за защита от домашното насилие;

11. няма задължения, за които е изпратено 
уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2, буква „б“ 
или по чл. 221, ал. 6, т. 2 от Данъчно-осигу-
рителния процесуален кодекс;

12. не е с трайно намалена трудоспособност;
13. е преминало курс за безопасно боравене 

с огнестрелно оръжие;
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14. е издържало успешно тест за професи-
онална подготовка.

(2) За горски инспектори на длъжностите 
по чл. 35, ал.1, т. 1 – 3 се назначават лица, 
които отговарят и на изискванията по чл. 7 
от Закона за държавния служител (ЗДСл). 

Чл. 31. (1) Назначаването на горски ин-
спектори се извършва след провеждане на 
конкурс. Конкурсът за длъжности по чл. 35, 
ал. 1, т. 1 – 3 се провежда по реда на ЗДСл.

(2) Назначаването на горски инспектори 
на длъжностите по чл. 35, ал. 1, т. 4 – 6 се 
извършва след провеждане на конкурс в съот-
ветствие с реда, определен в Кодекса на труда 
(КТ), и изискванията на наредбата. 

(3) За участие в конкурс кандидатите пред-
ставят следните документи:

1. заявление;
2. автобиография;
3. копие от документ, удостоверяващ придо-

бита образователно-квалификационна степен;
4. документ, удостоверяващ трудовия стаж 

по специалността;
5. свидетелство за съдимост или съотве-

тен документ, удостоверяващо, че лицето не 
е осъждано за умишлено престъпление от 
общ характер;

6. официален документ, издаден от орган 
на съдебната власт, удостоверяващ, че срещу 
лицето няма образувано наказателно произ-
водство за умишлено престъпление от общ 
характер;

7. медицинско свидетелство от лечебно 
заведение, удостоверяващо, че лицето:

а) не страда от психически разстройства;
б) през последните три години не е наста-

нявано принудително в лечебно заведение по 
глава пета, раздел II от Закона за здравето 
и не е лекувано за употреба на наркотични 
вещества;

8. документ от районното управление на 
МВР по местоживеене, че през последните 
3 години лицето не е настанявано два или 
повече пъти в заведение за отрезвяване по 
чл. 78, ал. 1 от Закона за МВР;

9. документ от районния съд по местожи-
веене, удостоверяващ, че:

а) срещу лицето няма наложени мерки за 
защита по Закона за защита от домашното 
насилие;

б) лицето не е нарушавало обществения ред 
три или повече пъти, за което са му налагани 
административни наказания;

10. копие от свидетелство за управление 
на моторно превозно средство;

11. копие от документ за успешно завършен 
курс за безопасно боравене с огнестрелно 
оръжие;

12. медицинско свидетелство.
(4) За участие в конкурс се допуска и 

кандидат, който не е получил документа по 
ал. 3, т. 6 и 8, но представи документ, удос-

товеряващ, че лицето е подало заявление за 
издаването му.

(5) Наличието на документите по ал. 3, т. 6 
и 8 е задължително условие за назначаването 
на кандидат за горски инспектор.

(6) Кандидатите, които не отговарят на 
изискванията по чл. 30, с изключение на из-
искванията по ал. 3, т. 6 и 8, не се допускат 
до участие в конкурса.

Чл. 32. (1) Органът по назначаване е длъжен 
в срок до 14 дни от назначаването на горски-
те инспектори да предприеме необходимите 
действия за издаване на разрешение за носе-
не, съхраняване и употреба на огнестрелно 
оръжие на назначените лица.

(2) Разходите, свързани с издаването на 
разрешителното за носене, съхраняване и 
употреба на огнестрелно оръжие на горските 
инспектори, както и неговата презаверка, са 
за сметка на работодателя.

(3) Назначените горски инспектори, които 
нямат издадено разрешително за носене, съх-
ранение и употреба на огнестрелно оръжие, 
нямат правомощията по чл. 200, ал. 1, т. 6 ЗГ.

Чл. 33. (1) Конкурсът за назначаване на 
горски инспектор със средно лесовъдско обра-
зование се провежда на два етапа – писмен тест 
и интервю за професионална компетентност.

(2) Кандидат, който не е покрил минимал-
ните изисквания на първия етап от конкурса, 
не се допуска до втория етап.

(3) Писменият тест се изготвя в три вари-
анта. Вариантът за провеждане на конкурса се 
определя чрез жребий в деня на провеждане на 
конкурса. В теста се включват задължително 
въпроси от ЗГ, ЗЛОД, ЗРА и подзаконовата 
нормативна уредба по прилагането им.

(4) В интервюто се включват въпроси за 
определяне на общи и специални умения и 
компетентности, като: професионален опит, 
ползване на нормативна уредба, комуника-
тивност, способност да организира изпълне-
нието на възложените му задачи, да работи 
ефективно в екип и др.

Чл. 34. (1) Горски инспектор, заемащ 
длъжност на трудово правоотношение, може 
да бъде преназначен в ИАГ или РДГ на 
длъжност, определена за заемане по трудово 
правоотношение, ако отговаря на изискванията 
за заемане на длъжността и след сключване 
на тристранно писмено споразумение между 
органите по освобождаване и назначаване и 
съответното лице.

(2) Въз основа на споразумението по ал. 1 
органът по освобождаване прекратява тру-
довото правоотношение със служителя при 
спазване на предвидените срокове по чл. 62, 
ал. 3 КТ.

(3) Въз основа на споразумението по ал. 1 
органът по назначаване сключва трудов дого-
вор със служителя при спазване на предви-
дените срокове по чл. 62, ал. 3 КТ.
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Чл. 35. (1) Горски инспектор с висше лесо-
въдско образование може да бъде назначаван 
на една от следните длъжности:

1. главен горски инспектор, съответстваща 
на длъжността главен инспектор по Единния 
класификатор на длъжностите в администра-
цията (ЕКДА);

2. старши горски инспектор, съответстваща 
на длъжността старши инспектор по ЕКДА;

3. младши горски инспектор, съответстваща 
на длъжността младши инспектор по ЕКДА; 

4. главен специалист – горски инспектор;
5. старши специалист – горски инспектор;
6. младши специалист – горски инспектор;
(2) Горски инспектор със средно лесовъдско 

образование може да бъде назначаван на една 
от длъжностите по ал. 1, т. 3 – 6.

Чл. 36. Органът по назначаване задължи-
телно организира ежегодно курс за повишава-
не квалификацията на горските инспектори, 
както и курсове за обучение при изменение и 
допълнение на нормативната уредба, свързана 
с работата им.

Чл. 37. При настъпване на промени, вслед-
ствие на които назначеният горски инспектор 
вече не отговаря на изискванията за заемане 
на длъжността, същият може да бъде пре-
назначен в същата администрация на друга 
свободна длъжност, ако отговаря на условията 
за заемането є.

Г л а в а  п е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ 
ГОРСКИТЕ ИНСПЕКТОРИ НА ПОМОЩНИ 
СРЕДСТВА И НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ 
СРЕДСТВА СЪС СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ 
НА ДВИЖЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД 
ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ОТВЕЖДАНЕ НА 
НАРУШИТЕЛИТЕ С НЕУСТАНОВЕНА СА-
МОЛИЧНОСТ В СТРУКТУРИТЕ НА МВР

Раздел І
Ред и условия за използване на моторни 
превозни средства със специален режим на 

движение

Чл. 38. (1) При изпълнение на служебните 
си задължения по ЗГ, ЗЛОД и ЗРА горските 
инспектори ползват автомобили и мотоцик-
лети със специален режим на движение.

(2) Специалният режим на движение на 
моторни превозни средства (МПС) се из-
ползва само при условията, регламентирани 
с Наредба № І-141 от 2002 г. за условията и 
реда, при които се ползва специален режим 
на движение от моторните превозни средства 
(обн., ДВ, бр. 94 от 2002 г., изм., бр. 80 от 
2006 г. и бр. 30 от 2009 г.).

(3) При осъществяване на своите право-
мощия горските инспектори имат право да 
спират пътни превозни средства, да установя-
ват самоличността на лицата, да проверяват 

документите на пътното превозно средство 
и всички документи, свързани с целта на 
проверката.

(4) За спиране на пътните превозни сред-
ства за проверка горските инспектори подават 
своевременно сигнал със стоп-палка.

(5) Сигналът за спиране може да бъде по-
даден и от движещ се автомобил със специа-
лен режим на движение, а през тъмната част 
на денонощието сигналът за спиране може 
да се подава и чрез описване на полукръг с 
червена светлина.

Чл. 39. (1) Моторните превозни средства, 
ползващи специален режим на движение, 
се определят със заповед на изпълнителния 
директор на ИАГ по предложение на:

1. заместник изпълнителния директор на 
ИАГ – за автомобилите, собственост на ИАГ;

2. директорите на РДГ – за автомобилите, 
собственост на РДГ.

(2) Предложението по ал. 1 съдържа:
1. копие от свидетелството за регистрация 

на моторното превозно средство;
2. декларация, че моторното превозно 

средство ще бъде използвано след оборудване 
и обозначаване със съответните отличителни 
знаци и средства за сигнализация.

(3) Копие от заповедта за определяне на 
моторното превозно средство със специален 
режим на движение се съхранява в моторно-
то превозно средство и при необходимост се 
предоставя на контролните органи.

(4) Изпълнителната агенция по горите 
поддържа актуален списък на издадените 
заповеди по ал. 1.

Чл. 40. (1) Моторните превозни средства със 
специален режим на движение се оборудват 
с устройства, излъчващи специален звуков 
сигнал и синя проблясваща светлина.

(2) Автомобилите със специален режим на 
движение се обозначават на предния капак 
със светлоотразителен надпис „ИАГ“ с бял 
или зелен цвят, а на двете предни врати се 
поставя същият надпис или логото на ИАГ.

Чл. 41. При движение с автомобили със 
специален режим горските инспектори са 
длъжни да изпълняват разпорежданията на 
служителите на МВР.

Чл. 42. (1) След използване на специален 
режим на движение горските инспектори са 
длъжни да представят писмен доклад за всеки 
отделен случай.

(2) Работодателят или органът по назна-
чаване на горски инспектори е длъжен да:

1. организира и провежда периодично 
обучението и подготовката на водачите на 
моторни превозни средства със специален 
режим на движение;

2. осигури необходимото оборудване и обо-
значаване на МПС със специален режим на 
движение, както и техническата му изправност.
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Чл. 43. (1) Служителите в ИАГ и нейните 
структури, които заемат длъжности, за които 
се изисква лесовъдско образование, както и 
определените със заповед на изпълнителния 
директор на ИАГ лица спират превозните 
средства чрез подаване на сигнал със стоп-
палка със светлоотразителен надпис „ИАГ“ 
и пореден номер.

(2) При спиране на превозни средства лицата 
по ал. 1 трябва да са облечени с униформено 
облекло, а когато проверките се извършват 
по пътищата от републиканската пътна мре-
жа, използват и светлоотразителни жилетки 
с надпис „ИАГ“.

(3) При спиране на превозни средства 
лицата по ал. 1:

1. ясно и точно се представят на водача 
(длъжност, фамилия, причини за спирането 
на превозното средство);

2. легитимират се със служебната си карта;
3. при необходимост поканват водача да 

слезе от превозното средство.
Чл. 44. (1) Стоп-палките се изработват по 

поръчка на ИАГ.
(2) Изпълнителната агенция по горите пре-

доставя стоп-палките на нейните структури 
и води списък по образец.

(3) Стоп-палките със светлоотразителен 
надпис „ИАГ“ се предоставят на оправомо-
щените лица от техните работодатели или 
органи по назначаване със заповед.

(4) Лицата, на които са предоставени стоп-
палки, са длъжни при изгубване или повреда 
в срок 24 часа да уведомят с доклад работо-
дателя си или органа по назначаване, който 
уведомява в писмен вид ИАГ, когато лицето 
не е служител на агенцията.

(5) Стоп-палките се изваждат от употреба 
със заповед на изпълнителния директор на 
ИАГ, като това се отразява в списъка по ал. 2.

Раздел ІІ
Условия и ред за използване на помощни 
средства и ред за принудително отвеждане 
на нарушители с неустановена самоличност

Чл. 45. (1) Горските инспектори използ-
ват помощни средства при спазване на реда, 
регламентиран с Наредба № Із-325 от 2011 г. 
за реда за употреба на помощни средства от 
полицейските органи (ДВ, бр. 14 от 2011 г.).

(2) След използване на помощни средства 
горският инспектор уведомява незабавно 
органа по назначаване или работодателя си 
и изготвя доклад, който представя в 3-дневен 
срок.

(3) В доклада по ал. 2 се посочва: 
1. име, длъжност и месторабота на слу-

жителя;
2. основание и причини за използването 

на помощните средства;
3. видът и количеството на използваните 

помощни средства;

4. мястото, датата и часът на използване 
на помощните средства;

5. видими последствия от използването на 
помощни средства за лицата, спрямо които 
са приложени;

6. по възможност трите имена, ЕГН и ад-
рес на лицата, спрямо които са използвани 
помощни средства. 

Чл. 46. (1) В 6-месечен срок от назначава-
нето на горските инспектори работодателят 
или органът по назначаване е длъжен да 
организира курс за използване на помощни 
средства, като разходите са за негова сметка.

(2) Не се допуска предоставяне и се забра-
нява използването на помощни средства от 
горски инспектори, които не са преминали 
успешно курс за използването им.

Чл. 47. (1) Забранява се използването на 
помощни средства извън посочените в чл. 200, 
ал. 8 ЗГ.

(2) Горските инспектори могат да използват 
само помощни средства, предоставени им от 
техния работодател или от оправомощено от 
него лице.

Чл. 48. (1) При зачисляването на помощни 
средства на горските инспектори задължи-
телно се провежда инструктаж относно из-
ползването им и техните тактико-технически 
характеристики.

(2) Горските инспектори удостоверяват с 
подписа си в списък по образец получаването 
на помощните средства и провеждането на 
инструктажа по ал. 1.

Чл. 49. (1) Когато извършителят на пра-
вонарушение е с неустановена самоличност, 
горските инспектори задължително го по-
канват да бъде придружен до най-близкото 
районно управление на МВР.

(2) В случай на отказ лицето се задържа 
и се отвежда принудително до най-близкото 
районно управление на МВР при спазване на 
реда, регламентиран в чл. 200, ал. 2 – 4 ЗГ.

Г л а в а  ш е с т а

ОБРАЗЦИ НА МАРКИ, УСЛОВИЯ И РЕД 
ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ, ПРЕДОС-

ТАВЯНЕ И УПОТРЕБА

Чл. 50. Съгласно ЗГ марките са: 
1. контролна горска марка;
2. производствена марка;
3. общинска марка – за маркиране на 

дървесина, добита извън горските територии.
Чл. 51. (1) Контролната горска марка (КГМ) 

е във формата на правилен шестоъгълник, с 
дължина на страната 17,5 мм и е по образец, 
определен с приложение № 3.

(2) Марката съдържа серия и пореден но-
мер, които се определят с удостоверението 
по чл. 55, ал. 2, т. 1.

(3) Буквите и цифрите на КГМ са с ви-
сочина 8 мм и широчина 4 мм. В случаите, 
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когато марката е във вид на метално чукче, 
дълбочината на релефа следва да е не по-
малко от 1 мм.

Чл. 52. (1) Производствената марка (ПМ) 
е във формата на равностранен триъгълник 
с дължина на страната 40 мм и е по образец, 
определен с приложение № 4.

(2) Марката съдържа серия и пореден номер, 
които се посочват в удостоверението по чл. 58, 
ал. 3. Буквеното обозначение на серията по 
РДГ е определено с приложение № 6.

(3) Буквите и цифрите на ПМ са с височина 
8 мм, широчина 4 мм и дълбочина на релефа 
не по-малко от 1 мм.

Чл. 53. (1) Общинската марка е във форма 
на кръг с диаметър 40 мм и е по образец, 
определен с приложение № 5.

(2) В центъра на кръга е изписан поредният 
номер, като височината на цифрите е 9 мм, 
а в периферната част на кръга, успоредно на 
външния контур, е изписано името на съ-
ответната община. Дълбочината на релефа 
следва да е не по-малко от 1 мм.

(3) Дървесината, добита от горски тери-
тории, включени в обхвата на национални-
те паркове, се маркира и транспортира с 
документи съгласно изискванията на ЗЗТ 
и подзаконовите нормативни документи по 
прилагането му.

Чл. 54. (1) Маркирането се осъществява 
чрез:

1. поставяне с боя на отпечатък от ме-
тално чукче, на който релефно е изобразена 
марката, или

2. неподвижно закрепване на пластина, 
съдържаща изображение на марката и пореден 
номер на пластината.

(2) Цветът на боята или на пластината за 
маркиране на дървесината е: 

1. зелен – за дървесина за транспортиране;
2. различен от червен и зелен цвят – за 

стояща на корен дървесина.
Чл. 55. (1) За изработване на контролна 

горска марка физическите лица, вписани в 
публичния регистър по чл. 235 ЗГ, подават в 
ИАГ заявление по образец.

(2) В двуседмичен срок от постъпване на 
заявлението изпълнителният директор на 
ИАГ или оправомощено от него длъжностно 
лице издава и изпраща до заявителя по ал. 1:

1. удостоверение, в което посочва серията 
и поредния номер на КГМ, или

2. мотивиран отказ за издавае на такова 
удостоверение.

(3) Всяко правоимащо лице има право да 
притежава до 3 броя КГМ, като всяка от тях 
е с различен номер.

(4) В случаите на избор на метално чукче 
същото се изработва в един екземпляр.

(5) Изработването на марките се орга-
низира и е за сметка на лицата, получили 
удостоверение по ал. 2.

(6) Забранява се изработването, притежа-
ването и използването на повече от един брой 
метални чукчета с КГМ с един и същи номер.

Чл. 56. Предоставянето на марката на дру-
го лице не се счита за преотстъпване, когато 
марката се използва в присъствието и под 
контрола на нейния притежател.

Чл. 57. При извършване на маркиране 
лицата носят със себе си копие от удостовере-
нието по чл. 55, ал. 2 или копие от заповедта 
по чл. 59, ал. 3 и са длъжни да ги представят 
при проверка.

Чл. 58. (1) За изработване на производствена 
марка собствениците и ползвателите на обек-
ти, в които постъпва, преработва се или от 
които се експедира дървесина, подават в РДГ 
заявление по образец за всеки отделен обект.

(2) Към заявлението се прилага документ 
за собственост или за ползване на обекта, 
както и документите, изискуеми по Закона 
за устройство на територията (ЗУТ) за въ-
веждане на обекта в експлоатация и/или за 
разрешаване на неговото ползване.

(3) В двуседмичен срок от постъпване на 
заявлението директорът на РДГ или оправо-
мощено от него длъжностно лице издава и 
изпраща до заявителя по ал. 1:

1. удостоверение, в което се посочва сери-
ята и поредният номер на производствената 
марка, или

2. мотивиран отказ за издаването на такова 
удостоверение.

(4) Забранява се изработването, прите-
жаването и използването на повече от една 
производствена марка за един обект. 

(5) Изработването на марките се организира 
и е за сметка на лицата, получили удостове-
рението по ал. 3. 

(6) Собствениците и ползвателите на обек-
ти, в които постъпва, преработва се или от 
които се експедира дървесина, представят в 
РДГ изработената за обекта производствена 
марка за снемане на отпечатък преди вписва-
нето є в регистъра на производствените марки.

Чл. 59. (1) Изработването на марките за 
маркиране на дървесина, добита извън гор-
ски територии, се организира и е за сметка 
на съответната община, която води списък 
на марките.

(2) Кметът на общината определя със запо-
вед реда за изваждане от употреба на марките 
по ал. 1 и реда за уведомяване в случай на 
изгубване или кражба.

(3) Марките по ал. 1 се предоставят на 
длъжностни лица със заповед на кмета на 
общината. 

 (4) Копие от заповедта по ал. 2 и 3 се 
изпращат в 7-дневен срок от издаването є на 
директора на съответната РДГ.

Чл. 60. (1) При кражба или загубване 
на контролна горска марка или на произ-
водствена марка лицето, на чието име е 
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издадено удостоверение по чл. 55, ал. 2 или 
по чл. 58, ал. 3, е длъжно в срок до 24 часа 
да уведоми органа, който води регистъра за 
съответните марки.

(2) В случай на изгубване, кражба или при 
изваждане от употреба на марка по чл. 50, 
т. 3 кметът на съответната община уведомява 
в 7-дневен срок съответната РДГ.

Чл. 61. (1) Изработването на нов екземпляр 
от регистрирана марка се извършва след уни-
щожаване на повредената марка.

(2) Изваждането от употреба на марките се 
извършва със заповед на органа, който води 
съответния регистър. 

Г л а в а  с е д м а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА МАРКИРАНЕ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА СЕЧ ДЪРВЕТА И 
НА ДЪРВЕСИНАТА ПРЕДИ НЕЙНОТО 

ТРАНСПОРТИРАНЕ

Чл. 62. Определените за сеч дървета, когато 
това се изисква по наредбата по чл. 101, ал. 3 
ЗГ, се маркират с контролна горска марка 
в основата на стъблото от долната страна 
на склона или на някой от повърхностните 
корени така, че след отсичане на дървото 
отпечатъкът на марката или пластината да 
се съхранят и да са видими. 

Чл. 63. (1) Преди експедиране от временен 
склад дървесината се маркира с контролна 
горска марка, като:

1. при едрата и средната строителна дър-
весина, както и при обли занаятчийски ма-
териали (ОЗМ) се маркира един от отрезите 
на всяка секция, на който предварително с 
траен знак е отбелязан обемът є;

2. при дребната строителна дървесина, 
дървесината за технологична преработка и 
дървата за горене се маркира най-малко 30 
на сто от общия обем на транспортираната 
дървесина чрез поставяне на марката на 
видимия при транспортиране отрез, като 
задължително се маркират всички отрези с 
диаметър над 20 см. 

(2) Маркирането по ал. 1 се извършва преди 
транспортиране на дървесината и по начин, 
позволяващ контрол по време на транспорта.

Чл. 64. Преди транспортиране дървесината, 
добита извън горски територии, се маркира 
по начина, указан в чл. 63.

Чл. 65. Маркирането с производствена 
марка на дървесина, транспортирана от обек-
ти, в които постъпва, преработва се или се 
експедира дървесина, се извършва:

1. на един от отрезите на всяка секция – за 
едрата и средната строителна дървесина и за 
фасонираната дървесина;

2. на един от отрезите на секциите при 
облата дребна строителна дървесина, дървеси-
ната за технологична преработка и дървата за 
горене, като се маркира най-малко 30 на сто 

от общия обем на транспортираната дърве-
сина, в т. ч. и всички секции с диаметър над 
20 см на видимия при транспортиране отрез;

3. за пакетирана фасонирана дървесина се 
маркира всеки пакет.

Чл. 66. (1) Определените за сеч дървета в 
един имот и/или едно насаждение се маркират 
само с един цвят боя или пластина. 

(2) При необходимост от частично кори-
гиране на извършено маркиране поставеният 
отпечатък от КГМ върху дърветата, които не 
следва да бъдат отсечени, се заличава или 
върху него се поставя червена боя, а новите 
дървета се маркират със същия цвят боя, 
използван при предишното маркиране.

(3) При извършване на ново цялостно 
маркиране – премаркиране на насаждение, 
подлежащите на отсичане дървета се маркират 
с друг цвят боя, различен от първоначалния.

Чл. 67. (1) Решение за отсичане на единични 
немаркирани дървета в обекти за добив на 
дървесина с цел предотвратяване на опасност 
за живота и здравето на хората се взема от 
лицето, на което е издадено позволителното 
за сеч.

(2) Лицето по ал. 1 поставя върху челата 
на пъновете на отсечените немаркирани дър-
вета отпечатък на контролната горска марка, 
като използва жълт цвят, и съставя на място 
протокол по образец, който се прилага към 
констативния протокол за освидетелстване 
на сечището.

Чл. 68. (1) При необходимост от отсичане 
на немаркирани дървета с цел предотвратяване 
или потушаване на пожари, при възникване 
или за предотвратяване на природни бедствия 
и аварии, както и с цел премахване на дърве-
та, създаващи опасност за функциониране на 
инфраструктурни обекти или за предотвратя-
ване на опасности, застрашаващи живота и 
здравето на хората, решението за отсичането 
им се взема от:

1. собственика на горската територия или 
лицето, упълномощено да я управлява;

2. служители на ИАГ или на нейните 
структури;

3. служители на МВР;
4. областния управител или кмета на съ-

ответната община;
5. лицето, стопанисващо инфраструктур-

ния обект.
(2) Лицето, взело решение за отсичането 

на дърветата по ал. 1, съставя констативен 
протокол, в който описва причините, мястото, 
датата, засегната площ, броя на отсечените 
дървета и/или приблизителния им обем, като 
уведомява собственика на горската територия 
и съответната РДГ, на които представя и копие 
от констативния протокол. Когато решението 
е взето от служители на МВР, констативният 
протокол се съставя от служители на съот-
ветната РДГ.
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(3) Превозни билети за транспортиране на 
добитата дървесина се издават въз основа на 
констативния протокол по ал. 2.

(4) В случай че след извършване на про-
верка от служители на ИАГ или РДГ се ус-
танови, че сечта е извършена без основание, 
същите съставят констативен протокол и 
уведомяват органите на досъдебното произ-
водство или съставят акт за установяване на 
административно нарушение.

(5) Собственикът или лицето, упълномо-
щено да управлява съответната горска тери-
тория, предприема действия за разпореждане 
с дървесината по ал. 1.

(6) Лицето, което издава превозните билети 
за транспортиране на дървесината по ал. 1, 
маркира челата на пъновете на отсечените 
немаркирани дървета с контролната горска 
марка, като използва жълт цвят.

Чл. 69. (1) При констатиране на нарушение 
пъновете и/или дървесината, предмет на на-
рушението, се маркират с КГМ и червена боя.

(2) Маркирането в случаите по ал. 1 се 
извършва чрез поставяне на контролната 
горска марка върху пъновете и/или върху 
челата на всички дървесни секции.

(3) Маркирането по ал. 1 се извършва от 
лице, оправомощено да установява нарушения 
по ЗГ или подзаконовите нормативни актове 
и притежаващо контролна горска марка.

(4) Изчисляването на обема и определянето 
на категориите на дървесината, предмет на 
нарушение на ЗГ или подзаконовата уредба 
по прилагането му, се извършва по утвърдена 
от изпълнителния директор на ИАГ норма-
тивно-справочна база и/или по действащия 
горскостопански план или програма.

(5) За целите на тази наредба дървесина-
та се категоризира и окачествява съгласно 
българските държавни стандарти освен в 
случаите, когато с нормативен акт е пред-
видено друго.

Чл. 70. Дървесината, натоварена на пре-
возно средство от временен склад или от 
обекти, в които постъпва, преработва се или 
се експедира дървесина, се маркира само с 
една контролна горска марка или общинска 
марка, съответно с една производствена 
марка, като се използва само един цвят боя.

Г л а в а  о с м а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТКРИВАНЕ И 
ЗАКРИВАНЕ НА КОНТРОЛНИ ГОРСКИ  

ПУНКТОВЕ

Чл. 71. (1) Контролните горски пунктове се 
изграждат с цел осъществяване на контролна 
дейност и проверки относно законния про-
изход на превозваната дървесина, дивечови 
и други недървесни горски продукти.

(2) Контролните горски пунктове са по-
стоянни и временни.

(3) На постоянните горски пунктове се 
осъществява ежедневен 24-часов контрол.

(4) На временните контролни горски пун-
ктове контролът се осъществява по график, 
утвърден от директора на съответната РДГ.

(5) Дежурствата на контролните горски 
пунктове се извършват от служители на 
ИАГ или РДГ.

Чл. 72. (1) Постоянните горски пунктове 
се откриват и закриват по предложение на 
директора на съответната РДГ със заповед 
на изпълнителния директор на ИАГ. 

(2) В случай че пунктът попада в обхвата 
на републиканска или общинска пътна мре-
жа, предложението на директора на РДГ за 
откриване на пункт се съгласува с директора 
на съответната ОД на МВР.

(3) Временните контролни горски пунк-
тове се откриват и закриват със заповед на 
директора на съответната РДГ, съгласувана 
с директора на ОД на МВР.

(4) По предложение на предприятията по 
чл. 163 ЗГ, на общини или на горски сдру-
жения могат да се откриват и закриват вре-
менни контролни горски пунктове. Лицето, 
по чието предложение е открит временният 
контролен горски пункт, осигурява изграж-
дането, оборудването и финансирането му 
за собствена сметка.

Чл. 73. (1) Контролните горски пунктове 
се изграждат на подходящи места за спиране, 
престой и разтоварване на превозните сред-
ства и се устройват и оборудват със:

1. предупредителни табели, знаци и ус-
тройства за спиране на превозните средства;

2. постоянна радио- или телефонна връзка;
3. място за съхраняване на задържани вещи, 

предмет или средство на нарушения  – за 
постоянните контролни горски пунктове. 

(2) На постоянните контролни горски 
пунктове функционира непрекъснато видео-
наблюдение, води се дневник по образец и 
се извършва заверка на документите, при-
дружаващи транспортираната дървесина и 
недървесни горски продукти. За целта може 
да се използва и специализиран софтуер, ут-
върден от изпълнителния директор на ИАГ.

(3) На временните контролни горски 
пунктове се води дневник по образец и се 
извършва заверка на документите, придру-
жаващи транспортираната дървесина и не-
дървесните горски продукти.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Превозно средство, от което се извършва 

продажба на дървесина“ е обект по смисъла 
на чл. 206 ЗГ.

2. „Централен склад“ е терен, до който се 
транспортира дървесина от един или повече 
временни складове и е обект по смисъла на 
чл. 206 ЗГ. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  
РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Стоп-палките и светлоотразителните 
жилетки, обозначени с надпис „НУГ“ или 
„ДАГ“, се използват до изваждането им от 
употреба.

§ 3. (1) Марките, произведени съгласно 
изискванията на отменения ЗГ (ДВ, бр. 125 
от 1997 г.), се използват до тяхното обезсил-
ване или изваждане от употреба.

(2) Контролните горски марки на ДГС/
ДЛС и УОГС се предоставят на правоима-
щите лица със заповед на директорите.

(3) Марките по ал. 1 се изваждат от 
употреба със заповед на изпълнителния 
директор на ИАГ.

§ 4. В срок до шест месеца от влизане 
в сила на наредбата служителите на ИАГ 
и нейните структури, които отговарят на 
изискванията за заемане на длъжностите 
по чл. 35, ал. 1, т. 4, 5 и 6 и желаят да я 
заемат, се преназначават без провеждане 
на конкурс. 

§ 5. (1) Изпълнителният директор на ИАГ 
утвърждава със заповеди образците на доку-
менти по тази наредба, които се публикуват 
на интернет страницата на агенцията.

(2) Със заповедите по ал. 1 се определят 
и условията и редът за предоставяне, попъл-
ване, издаване, отчитане и съхраняване на 
документите, както и документите, които 
могат да бъдат подавани в електронен вид.

§ 6. Наредбата се издава на основание 
чл. 148, ал. 11, чл. 196, ал. 3, чл. 198, ал. 3, 
чл. 200, ал. 10, чл. 203, ал. 3, чл. 204 и 
чл. 208 ЗГ.

§ 7. Указания по прилагането на наредбата 
дават министърът на земеделието и храните 
и министърът на вътрешните работи.

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър на земеделието и храните: 
Мирослав Найденов

Министър на вътрешните работи:  
Цветан Цветанов

Приложение № 1 
към чл. 23, ал. 2, т. 1

РАЗРЕШИТЕЛНО 
за достъп до горски територии

Рег. №............................/............................. 20......г.

На основание заявление с вх. № .....................от 
................... 20..... г. се разрешава достъпът до ......
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
(посочва се обект, маршрут, горски път, имот, 

кад. №, подотдел, местност, землище)

на следното пътно превозно средство:
.......................................................................................... 

(марка, модел) 
рег. №..............................................................................,
собственост на .............................................................
..........................................................................................
Настоящото разрешително е:
 Срочно, със срок на валидност от .......................
.................... до...................................................................
 Безсрочно (в случаите по чл. 148, ал. 4 ЗГ).
Указания: .....................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

(попълва се при необходимост)

Издал  Подпис
разрешителното: ......................... и печат: ..........
                      (длъжност)   
               .....................................
                       (име, фамилия)

Приложение № 2 
към чл. 23, ал. 2, т. 2

РАЗРЕШИТЕЛНО 
за достъп до горски територии

Рег. №............................/............................. 20......г.

На основание заявление с вх. № .....................от 
................... 20..... г. се разрешава достъпът до ......
............................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................

(посочва се обект, маршрут, горски път, имот, 
кад. №, подотдел, местност, землище)

с товарни превозни средства и пътни превозни 
средства с животинска тяга на: .............................
.........................................................................................,

(име, презиме, фамилия)
ЕГН ...............................................................................,
л. к. № .........................., издадена от ........................... 
на ....................................................................................,
управител/представител на .....................................
..........................................................................................

(наименование на юридическото лице)
ЕИК: .............................................................................. 
Телефон/мобилен: .......................................................
Настоящото разрешително е:
 Срочно, със срок на валидност от ....................
..........................до...........................................................
 Безсрочно (в случаите по чл. 148, ал. 4 ЗГ)
Указания: .....................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
(попълва се при необходимост)

Издал  Подпис
разрешителното: ......................... и печат: ..........
                      (длъжност)   
               .....................................
                       (име, фамилия)
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Приложение № 3 
към чл. 51, ал. 1

ОБРАЗЕЦ НА КОНТРОЛНА ГОРСКА МАРКА

Приложение № 3 
Към чл. 51, ал.1 

ОБРАЗЕЦ НА КОНТРОЛНА ГОРСКА МАРКА  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 4 
към чл. 52, ал. 1

ОБРАЗЕЦ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

 
Приложение № 4 
Към чл. 52, ал.1 

 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА  
 
 
 

Приложение № 5 
към чл. 53, ал. 1

ОБРАЗЕЦ НА ОБЩИНСКА МАРКА

Приложение № 5 
Към чл. 53, ал.1 

 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ НА ОБЩИНСКА МАРКА  
 

Приложение № 6 
към чл. 52, ал. 2

НОМЕНКЛАТУРА
на буквените обозначения на серията на 
производствените марки по регионални ди-

рекции на горите

№ РДГ Буквено обозначение

1. Берковица А

2. Благоевград О

3. Бургас Ж

4. Варна Е

5. В. Търново В

6. Кърджали К

7. Кюстендил П

8. Ловеч Б

9. Пазарджик Н

10. Пловдив Л

11. Русе Г

12. Сливен З

13. Смолян М

14. София Р

15. Ст. Загора И

16. Шумен Д

1013

МИНИСТЕРСТВО 
НА КУЛТУРАТА

НАРЕДБА № Н-3 
от 26 януари 2012 г. 

за създаването, съдържанието, поддържането, 
съхраняването и използването на Национал-
ния документален архив на Националния ин-
ститут за недвижимото културно наследство 

и научния архив на музеите

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба урежда създаването, 
съдържанието, поддържането, съхраняването 
и използването на Националния документален 
архив (НДА) на Националния институт за 
недвижимото културно наследство (НИНКН) 
и научните архиви на музеите.
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Чл. 2. (1) Всяка дейност по опазване и 
представяне на културните ценности се 
документира, като създадените документи 
формират:

1. Националния документален архив на 
НИНКН – за декларирани недвижими обекти 
и недвижими културни ценности, както и за 
обекти, свързани с българската история и 
култура извън територията на страната;

2. научен архив към съответния музей – за 
движимите културни ценности.

(2) Архивите по ал. 1 са постоянно по-
пълваща се съвкупност от систематизирани 
документи, отразяващи етапите в процеса на 
изпълнението на дейностите по проучването, 
опазването и представянето на културните 
ценности независимо от времето, начина 
и мястото на създаването на документите, 
както и от вида на носителя им.

(3) Националният документален архив на 
НИНКН и научните архиви на музеите са 
съставна част от Националния архивен фонд.

(4) Методическото ръководство при работа 
с документите на НДА на НИНКН и научните 
архиви на музеите се осъществява от Държав-
на агенция „Архиви“ и нейните структури.

Чл. 3. Когато дейността по опазването на 
обекти на културното наследство се извършва 
от експерти – външни лица, те са длъжни 
да предоставят безвъзмездно екземпляр от 
изготвените в процеса на работа документи 
и документации в НДА на НИНКН или на 
съответния музей.

Чл. 4. Националният институт за недвижи-
мото културно наследство оказва методическа 
помощ на общинските администрации при 
изпълнение на дейностите по създаването, 
съдържанието, поддържането, съхраняването 
и използването на местни архиви за недви-
жимите културни ценности за декларирани 
недвижими обекти и недвижими културни 
ценности. 

Чл. 5. Националният институт за недвижи-
мото културно наследство създава и поддържа 
автоматизирана информационна система за 
недвижимото културно наследство.

Г л а в а  в т о р а

НАЦИОНАЛЕН ДОКУМЕНТАЛЕН  
АРХИВ НА НИНКН

Раздел I
Създаване и съдържание на НДА

Чл. 6. (1) Националният документален 
архив на НИНКН се създава за осигуряване 
с документална информация на дейностите, 
свързани с управление и опазване на недви-
жимото културно наследство.

(2) Националният документален архив е 
структурно звено на НИНКН, което осъщест-
вява подбор, комплектуване, обработване, 
съхраняване на документи и ги предоставя 
за публично използване.

Чл. 7. (1) Националният документален 
архив съдържа документи за декларирани 
недвижими обекти и недвижими културни 
ценности, както и за обекти, свързани с 
българската история и култура извън ней-
ната територия. 

(2) Националният документален архив 
съдържа:

1. оригинали на документите от публич-
ния регистър на издадените декларационни 
актове и на актовете за прекратяване на 
временния режим;

2. оригинали на актове на органите за 
предоставяне на статут на недвижими кул-
турни ценности, вписани в Националния 
регистър на недвижимите културни ценности; 

3. досиета на недвижимите културни 
ценности, включващи и техническата до-
кументация за обектите;

4. протоколи от заседанията на Експерт-
ния съвет на НИНКН; 

5. протоколи от заседанията на Спе-
циализирания експертен съвет по опаз-
ване на недвижимите културни ценности  
(СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 ЗКН;

6. протоколи от комисии по чл. 57, ал. 4, 
чл. 73, ал. 1 и 2, чл. 83а, ал. 2 и 3, чл. 158а, 
чл. 159, ал. 2, чл. 160, ал. 3 ЗКН, становища 
и заповеди по чл. 74, ал. 1 и чл. 83а, ал. 4 
ЗКН и други протоколи на комисии и работни 
групи, назначени със заповед на министъра 
на културата или директора на НИНКН;

7. нормативни актове в областта на опаз-
ването на недвижимото културно наследство;

8. други документи, свързани с опазването 
на недвижимите културни ценности – науч-
но мотивирани предложения, научни теми, 
директивни планове – концепции, програми, 
опорни планове и териториалноустройстве-
ни схеми, копия от планове за застрояване 
и регулационни планове, инвестиционни 
проекти, архивни планове и кадастри, фо-
тотека, видеотека, документи, създадени в 
електронен формат, и др. 

Чл. 8. (1) Всички съхранявани в НДА 
документи подлежат на регистриране. 

(2) Регистрирането на различните видове 
документи се извършва в отделни инвентар-
ни книги за различните видове документи.

(3) В инвентарните книги документите се 
вписват по реда на предаването им в НДА.

(4) Всяка инвентарна книга получава 
пореден номер от 1 до безкрайност.

Чл. 9. Инвентарните книги за различните 
видове документи съдържат следните данни:
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1. в книга за досието се вписват: инвента-
рен номер, дата на приемане на документа, 
населено място, наименование на недвижи-
мата културна ценност, година на изготвяне 
на досието;

2. в книга за техническата документация се 
вписват: инвентарен номер, дата на приемане 
на документа, населено място, наименование 
на недвижимата културна ценност, фаза на 
проектиране, проектна част, инвеститор, 
автор, година на изготвяне на документа;

3. в книга за научно мотивирани предло-
жения (НМП) и каталози за недвижима кул-
турна ценност се вписват: инвентарен номер, 
дата на приемане на документа, населено 
място, наименование на НМП или каталога, 
дата на обсъждане на НМП в СЕСОНКЦ и 
броят и годината на „Държавен вестник“, в 
който са обнародвани актове за недвижими 
културни ценности, име на автора, година на 
изготвяне, брой на предадените екземпляри; 

4. в книга за графични документи (опор-
ни, кадастрални, планове за застрояване и 
регулация и други видове планове, дирек-
тивен план – концепции и др.) се вписват: 
инвентарен номер, дата на приемане на до-
кумента, населено място, наименование на 
плана, мащаб, година на изработка, автор 
и брой на графичните материали; 

5. в книга за фото- и видеодокументи и 
документи, създадени в електронен фор-
мат, се вписват: инвентарен номер, дата на 
приемане на документа, населено място, 
наименование на недвижимата културна 
ценност, година на изготвяне и автор.

Чл. 10. (1) При приемането на докумен-
тите в НДА се проверяват: комплексността 
на документите, наличието на необходимите 
подписи и дати на оригиналите и на при-
дружителните документи. 

(2) При непълни или неправилно оформени 
документи същите се връщат за дообработка.

Чл. 11. За попълването и използването 
на архива се създават справочници, описи, 
досиета и списъци на недвижими културни 
ценности.

Чл. 12. Справочници за досиета се съста-
вят по области и съдържат данни за всички 
съхранявани в НДА архивни единици за 
съответната недвижима културна ценност: 
местоположение, наименование на обекта, 
дата на изработване и име на автора на 
документа, дата и изходящ номер за съгла-
суване на устройствени или инвестиционни 
проекти, изготвени извън НИНКН, индекс 
и местоположение на документа в архи-
вохранилището.

Чл. 13. За систематизация на информаци-
ята от заседания на СЕСОНКЦ, на Експерт-
ния съвет на НИНКН и на други съвети и 
комисии се изготвят описи на протоколите 
по години.

Чл. 14. (1) За систематизация на инфор-
мацията от регистрите се създават справоч-
ници за статута на декларираните обекти и 
на недвижими културни ценности.

(2) Настъпилите изменения в статута на 
обектите се отразяват в справочника по ал. 1. 

Чл. 15. (1) За всеки деклариран недвижим 
обект или недвижима културна ценност се 
създава досие. 

(2) Досиетата се образуват от всички 
документи, включително и тези, обект на 
авторско право, които се събират и създават 
за тях в процеса на изучаване, предоставяне 
на статут на обекта като недвижима културна 
ценност, както и на опазването му. 

(3) Досието на недвижимата културна 
ценност се състои от две части: 

1. материали с проучванията за придо-
биване на статута на обекта като недвижи-
ма културна ценност, фотодокументации, 
протоколи, експертизи, становища и други 
преписки;

2. техническа документация за обек-
та – оригинал и копия от архитектурни, ге-
одезически и фотограметрични заснемания, 
устройствени схеми и планове и инвестици-
онни проекти по специалности и др.

Раздел ІІ
Поддържане и съхранение на документите

Чл. 16. (1) Архивните документи, по-
стъпващи в НДА, подлежат на техническа 
обработка.

(2) Обработването на документите се 
състои в регистриране, индексиране, офор-
мяне на заглавната страница, номериране 
на страниците и опис на съдържащите се в 
него документи.

(3) Регистрирането се състои в поставя-
нето от вътрешната страна на корицата на 
папката, в която се съхранява досието по 
чл. 15, ал. 3, на печат НДА и на инвентарен 
номер, дата, месец и година.

(4) Номерирането се извършва в горния 
десен ъгъл на листа. Чертежите се номери-
рат в долния десен ъгъл над таблицата на 
основния надпис и съгласувателните печати. 

(5) Документите за един и същ обект се 
систематизират в папки и групират в папки 
„Дело“.

(6) Приключените преписки се отлагат в 
досиетата на съответните обекти.

Чл. 17. Всички документи за недвижимите 
културни ценности, съхранявани в НДА, са 
с постоянен срок за съхранение в НИНКН. 

Раздел IІІ
Използване 

Чл. 18. (1) Националният институт за 
недвижимото културно наследство осигурява 
достъп на потребителите до документите, 
които се съхраняват в НДА.
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(2) Достъпът до документи може да бъде 
ограничаван само в случаите, предвидени в 
Закона за Националния архивен фонд или 
когато това е предвидено в друг закон.

Чл. 19. Документите от НДА се предос-
тавят за публично ползване съгласно изис-
кванията на Закона за националния архивен 
фонд и подзаконовите актове по неговото 
прилагане.

Чл. 20. (1) Достъп до НДА имат само 
длъжностните лица, отговарящи за съхра-
няването и използването на документите, и 
в тяхно присъствие – лица, оторизирани да 
извършват контрол по опазването и съхра-
няването на документите.

(2) Външни потребители използват доку-
ментите след разрешение от директора на 
НИНКН или оправомощено от него длъж-
ностно лице.

Чл. 21. (1) Националният институт за не-
движимото културно наследство предоставя 
устни или писмени справки за обекти на 
недвижимото културно наследство, копия 
на архивни документи.

(2) Използването на архивни документи 
и документации, получаването на копия и 
предоставянето на справки се извършва след 
представяне на заявление, което съдържа 
данни и подпис на заявителя, опис на иска-
ните документи и форма за получаването им. 

(3) Заявлението се разглежда в 7-дневен 
срок от датата на постъпването му. 

(4) За предоставени справки, копия на 
документи и дубликати от НДА се запла-
щат такси, определени с Тарифа за таксите, 
които събират музеите, Националният ин-
ститут за недвижимо културно наследство 
и Националната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“ за извършване на услуги и за 
издаване на документи и дубликати, приета с 
ПМС № 290 от 2011 г. (ДВ, бр. 84 от 2011 г.).

Чл. 22. (1) Използването на документи 
се осъществява при спазване на следните 
условия:

1. не се допуска изнасяне на оригинали 
на документи извън НДА освен в случаите 
на внасяне на изменения в документите или 
за създаване на копия;

2. за организиране на изложби и временни 
музейни експозиции.

(2) Изнасянето на оригиналите на доку-
менти извън НИНКН за нуждите на държавни 
и съдебни органи се извършва съобразно 
действащото законодателство и след писмено 
разрешение от директора на НИНКН или 
оправомощено от него длъжностно лице.

(3) За всяко изнасяне и връщане на доку-
менти извън НДА се изготвя предавателно-
приемателен протокол, в който се описват 
документите, определя се срокът за ползване 
и се декларира ангажиментът за връщането 
им в архива. 

Чл. 23. (1) Използването на архивните до-
кументи се извършва в читалнята на архива. 

(2) Длъжностното лице, отговарящо за 
архива, проверява състава и състоянието 
на документите преди и след използване.

(3) При установяване на липси и увреж-
дания след връщането на документите в 
архивохранилищата се съставя протокол от 
комисия, назначена от директора на НИНКН. 

(4) За всяко посещение и използване на 
документите се води отчет в дневник по 
образец.

Г л а в а  т р е т а

НАУЧЕН АРХИВ НА МУЗЕИТЕ 

Раздел I
Създаване и съдържание на научния архив 

на музеите

Чл. 24. Музеите създават и поддържат 
научен архив при условията на тази наредба.

Чл. 25. (1) Научният архив към съответ-
ния музей включва:

1. документите по издирването, иденти-
фицирането, изследването, съхраняването, 
консервацията, реставрацията и предста-
вянето на движимите културни ценности;

2. отчетните документи за движимите 
културни ценности, съхранявани от тях 
постоянно или временно: документи за про-
изход, за постъпване или придобиване от 
музея, оценителни протоколи, инвентарни 
книги и др.;

3. теренната документация от проведени 
теренни археологически проучвания;

4. научната и справочната документация: 
научни паспорти и картотеки.

(2) Документите по ал. 1, изготвени през 
годината, се предават в научния архив на 
музея до края на първото тримесечие на 
следващата година.

Чл. 26. Научният архив на музея е част 
от учрежденския архив на съответния музей.

Чл. 27. Научният архив изпълнява след-
ните функции:

1. приемане на документи;
2. регистрация и съхраняване на приетите 

документи;
3. създаване на справочен апарат;
4. предоставяне за използване.
Чл. 28. Научният архив се съхранява 

безсрочно в музея, който го е създал, и не 
подлежи на предаване в Националния ар-
хивен фонд освен при закриването на музея 
без правоприемник.

Раздел IІ
Поддържане и използване на научния архив 

на музеите

Чл. 29. (1) Директорът на музея организира 
дейностите по поддържането, съхранението 
и използването на научния архив, като:
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1. определя помещения за съхранение и 
използване на научния архив; 

2. определя с писмена заповед длъжност-
но лице, което отговаря за поддържането и 
използването на научния архив.

(2) При промяна на длъжностното лице по 
ал. 1, т. 2 се извършва предаване и приемане 
на научния архив с протокол от комисия, 
назначена със заповед на директора на му-
зея. Комисията е в състав най-малко трима 
музейни специалисти. 

Чл. 30. (1) Регистрирането в научния ар-
хив се извършва в Книга за научния архив 
съгласно приложението.

(2) В Книгата за научния архив се впис-
ват последователно документите по реда на 
тяхното постъпване.

(3) Номерацията в Книгата за научния 
архив е от едно до безкрайност.

Чл. 31. (1) Организирането на научния архив 
става чрез систематизиране на документите в 
раздели и подраздели, които са исторически 
и/или логически свързани помежду си.

(2) Последователността на систематиза-
цията следва номенклатурата на делата на 
документите на научния архив, която е част 
от общата номенклатура на делата на музея.

Чл. 32. (1) За всяка отделна архивна единица 
се съставя инвентарен опис, който включва:

1. номер по ред;
2. заглавие на архивната единица (вид и 

съдържание на документите);
3. начална и крайна дата на документите;
4. брой на листовете, кадрите, файловете 

и др.;
5. забележка.
(2) Една архивна единица може да бъде 

от 1 до 250 листа. 
(3) При необходимост се съставя следващ 

том на архивната единица.
(4) Една архивна единица може да съдържа 

и само един документ.
Чл. 33. (1) Документите от научния архив 

на музея и справочния апарат към него са 
публични. 

(2) Не се допуска изнасяне на оригинали на 
документи извън научния архив без писмено 
разрешение на директора на музея. 

(3) По изключение оригинали на документи 
могат да се изнасят в следните случаи: 

1. за създаване на копия; 
2. за представяне във временни музейни 

експозиции; 
3. за нуждите на държавни или съдебни 

органи.
(4) Изнасянето на оригинали на документи 

извън научния архив за нуждите на държав-
ни и съдебни органи се извършва съобразно 
действащото законодателство и след писмено 
разрешение от директора на музея.

(5) За всяко изнасяне и връщане на до-
кументи извън научния архив се изготвя 
предавателно-приемателен протокол, в който 
се описват документите, определя се срокът 
за ползване и се декларира ангажиментът за 
връщането им в архива.

(6) Ползването на документи от научния 
архив от външни лица става с разрешение на 
директора на музея след подадено мотивирано 
писмено заявление.

(7) Длъжностното лице, отговарящо за 
архива, проверява състава и състоянието на 
документите преди и след използване.

(8) При установяване на липси и увреж-
дания след връщането на документите в 
архивохранилищата се съставя протокол от 
комисия, назначена от директора на музея. 

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НДА НА 
НИНКН И НА НАУЧНИТЕ АРХИВИ НА 

МУЗЕИТЕ

Раздел І
Условия за съхранение на НДА на НИНКН

Чл. 34. В помещенията, определени за 
архивохранилища, се съхраняват само до-
кументи и документации за недвижимите 
културни ценности.

Чл. 35. (1) Помещенията, определени за 
съхраняването на НДА, трябва да отговарят 
на следните изисквания:

1. да са пожарообезопасени и да имат 
система за пожароизвестяване;

2. да бъдат сухи, леснопроветриви и изо-
лирани от пряко действие на слънчеви лъчи;

3. през тях да не минават канализаци-
онни, топлопроводни и газоотоплителни 
инсталации;

4. електрическата инсталация да е закрита; 
не се допуска използване на открити освети-
телни и отоплителни уреди;

5. пространствената подредба да осигуря-
ва лесен и удобен достъп до съхраняваните 
документи.

(2) В архивохранилищата се поддържат 
постоянно следните параметри на темпера-
турно-влажностен режим, в зависимост от 
физическия носител:

1. за документи на хартиен носител: темпе-
ратура от 16 до 18 °С и относителна влажност 
от 40 до 50 на сто;

2. магнитни носители: температура 18 °С 
и относителна влажност 40 на сто.

(3) За контрол на температурно-влажност-
ните параметри е необходимо архивохрани-
лището да има термометър и влагомер или 
термохидрограф.

(4) Архивохранилищата се оборудват с 
метални стелажи или метални шкафове.
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Чл. 36. Минимум два пъти годишно се 
извършва основно почистване на архивохрани-
лищата, съчетано с дезинфекция, дезинсекция 
и дератизация.

Чл. 37. (1) Подреждането на документите 
и документациите в архивохранилищата се 
извършва по предварително изготвена схема.

(2) Делата с документи и документациите 
се поставят и съхраняват в твърди папки или 
кутии във вертикално положение. 

Раздел ІI
Условия за съхранение на научния архив на 

музея

Чл. 38. Научният архив на музея се съхра-
нява в специални помещения, които трябва 
да отговарят на следните условия:

1. не трябва да са ситуирани на приземни, 
подземни и тавански етажи, с изключение на 
такива, които са специално конструирани за 
подобни цели;

2. да бъдат оборудвани със сигналноохра-
нителна техника;

3. да са пожарообезопасени – да са снабде-
ни с пожарогасителна и пожароизвестителна 
техника;

4. да бъдат снабдени с уреди за вентилация 
и климатизация;

5. да бъдат оборудвани с метални шкафове 
или стелажи, в които да се съхраняват всички 
документи и материали;

6. да бъдат сухи, леснопроветриви и изоли-
рани от пряко действие на слънчева светлина;

7. да не бъдат в близост до комунални 
инсталации;

8. да бъдат електрически обезопасени, като 
електрическата инсталация е закрита; 

9. не се допуска използване на открити 
осветителни и отоплителни уреди;

10. да се осигури лесен и удобен достъп до 
съхраняваните документи;

11. да е осигурено ограничаване на физи-
ческия достъп на външни лица. 

Чл. 39. (1) В помещенията, в които се съх-
ранява научният архив на музея, се поддържа 
постоянна температура и влажност в зависи-
мост от физическия носител, както следва:

1. документи на хартиен носител: темпера-
тура от 16 до 18 °С и относителна влажност 
от 40 до 50 на сто;

2. филмови ленти: от 5 до 10 °С и относи-
телна влажност от 40 до 50 на сто;

3. снимки, диапозитиви и негативи: темпе-
ратура от 5 до 20 °С и относителна влажност 
от 25 до 40 на сто;

4. магнитни носители: температура 18 °С 
и относителна влажност 40 на сто;

5. оптични носители: температура от 16 до 
18 °С и относителна влажност от 40 до 50 на сто.

(2) Промените в температурно-влажностния 
режим на помещенията не трябва да имат 
отклонение от средните стойности повече от 
1° С за температурата и 2 % за относителната 
влажност в рамките на едно денонощие.

(3) За контрол на температурно-влажност-
ните параметри е необходимо помещението 
да има термометър и влагомер или термохид-
рограф, като данните периодично се отчитат.

Чл. 40. (1) Делата с документи и докумен-
тациите се поставят и съхраняват в твърди 
папки или кутии във вертикално положение 
в шкафове или стелажи. 

(2) На подходящо място на всеки шкаф 
или стелаж се поставя опис на делата, които 
се съхраняват в него.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Архивна единица“ е дело, прието в архив 

и вписано със свой номер в инвентарен опис 
на архивен фонд, както и физически обособена 
група документи (отделен документ), вписана 
в инвентарен опис със самостоятелен номер 
(технически проект или негова част, карта, 
албум, ролка, микрофилм, микрофиш, маг-
нитна лента, матрица, пакет дискове и др.). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание 

чл. 190, ал. 2 от Закона за културното на-
следство.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: Вежди Рашидов

Приложение 
към чл. 30, ал. 1 

Книга за научен архив

№ 
по 
ред

Сигнатура № Наимено-
вание

Описание Брой Дата на завеж-
дане

Предал
материалите

З
аб

ел
еж

к
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1009



СТР.  26  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 11

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,  

МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

НАРЕДБА № 10 
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по профе-
сията „Монтажист“

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Дър-
жавното образователно изискване (ДОИ) 
за придобиването на квалификация по про-
фесията 213010 „Монтажист“ от област на 
образование „Изкуства“ и професионално 
направление 213 „Аудио-визуални изкуства 
и техники; производство на медийни про-
дукти“ съгласно Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение по 
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното 
образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изис-
кване за придобиването на квалификация 
по професията 213010 „Монтажист“ съгласно 
приложението към тази наредба определя 
изискванията за придобиването на четвърта 
степен на професионална квалификация за 
специалностите 2130101 „Филмов монтаж“, 
2130102 „Видеомонтаж“ и 2130103 „Компю-
търен монтаж“.

Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и 
рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от 
Закона за професионалното образование и 
обучение се разработват учебни планове и 
учебни програми за обучението по специ-
алностите по чл. 2.

Раздел II
Съдържание на Държавното образователно 

изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят 
професионалните компетенции в края на 
обучението по професията, които гарантират 
на обучаемия възможност за упражняване 
на професията 213010 „Монтажист“.

(2) Държавното образователно изисква-
не за придобиването на квалификация по 
професията „Монтажист“ определя общата, 
отрасловата и специфичната задължителна 
професионална подготовка за професия-
та, както и задължителната чуждоезикова 
подготовка по професията и избираемата 
подготовка. 

(3) Съдържанието на всеки вид задължи-
телна професионална подготовка по ал. 2 
включва:

1. необходимите професионални компе-
тенции (знания, умения и професионално-
личностни качества); 

2. тематичните области, от които се фор-
мира съдържанието на учебните предмети/
модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и вхо-
дящото минимално образователно равнище, 
описанието на професията, целите на обуче-
нието, резултатите от ученето, изискванията 
към материалната база и изискванията към 
обучаващите.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програ-

ми за обучение по професията, действащи към 
влизане в сила на тази наредба, се прилагат 
до разработване и утвърждаване на учебните 
планове и учебните програми по чл. 3.

§ 2. Тази наредба се издава на основание 
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона 
за народната просвета. 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: Сергей Игнатов

Приложение 
към чл. 2

Държавно образователно изискване за при-
добиване на квалификация по професията 

„Mонтажист“

Професионално направление:

213 Аудио-визуални изкуства и техники; 
производство на медийни продукти

Наименование на професията: 

213010 Монтажист

Специалности: Степен на профе-
сионална квалифи-
кация:

2130101 Филмов монтаж Четвърта

2130102 Видеомонтаж Четвърта

2130103 Компютърен мон-
таж

Четвърта

1. Входни характеристики 
1.1. Изисквания за входящо минимално 

образователно равнище за лица, навършили 
16 години

За придобиване на четвърта степен на 
професионална квалификация по професията 
„Монтажист“ от Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение по 
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра 
на образованието, младежта и науката със 
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и 
доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., 
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., За-
повед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Запо-
вед № РД-09-274 от 18.02 .2005 г., Запо-
вед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Запо-
вед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед 
№ РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-
09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-
1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-
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621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 
от 01.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 
13.06.2011 г. и Заповед № РД-09-1805 от 
09.12.2011 г.) входящото минимално обра-
зователно равнище е завършено средно 
образование.

1.2. Изисквания за входящо квалифика-
ционно равнище или професионален опит

За обучение по професията „Moнтажист“ 
с придобиване на четвърта степен на про-
фесионална квалификация не се изисква 
обучаваните да притежават предишна профе-
сионална квалификация или професионален 
опит по друга сродна професия.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич-

ностни качества, особености на условията на 
труд, оборудване и инструменти, изисквания 
за упражняване на професията, определени в 
законови и подзаконови актове (здравословно 
състояние, правоспособност и др.)

Монтажистът подбира, подрежда и оформя 
заснетите кадри в единно цяло на базата на 
литературния и режисьорския сценарий на 
филма (телевизионното предаване или друг 
визуален продукт), като спазва режисьор-
ските указания.

Монтажистът заедно с продуцента и основ-
ния творчески екип участва в изготвянето на 
календарния план за монтажно-озвучителния 
период и бюджета на бъдещото аудио-визу-
ално произведение.

Подбира и предлага на продуцента асис-
тент-монтажистите. Избира подходящата 
монтажна техника, която ще се използва в 
постпродукцията на филма.

По време на снимачния период наблюдава 
мизансцена, снимачните връзки и актьор-
ските посоки и се намесва, ако те не са в 
рамките на режисьорския сценарий.

В постпродукционния период заедно с 
режисьора и оператора извършва подбор на 
полезния материал, като отделя некачест-
вените кадри с оглед на точното оформяне 
конструкцията на филма. Създава монтажен 
опис, а впоследствие заедно с режисьора и 
монтажен план, който ще бъде в основата 
на бъдещото визуално произведение.

Участва при разпределяне на работата 
между членовете на асистентската монта-
жистка група, като проявява отговорност и 
спазва установените изисквания. Извършва 
конструктивен монтаж на материала и се 
съобразява с художествено-творческите изис-
квания за първоначален монтаж. Извършва 
фин монтаж на изображение и звук.

Осъществява незабележимост на преходи-
те при вътрешнокадровия монтаж. Избягва 
механичното съединяване, извършва обмис-

лено разполагане на действащите лица и 
предмети в зрителното поле и движението 
на камерата с фарт, вариообектив и кран.

Подбира съвместно с режисьора и опе-
ратора изходни материали, необходими за 
фонове, за надписи и трикова работа.

Участва при прегледа на бандовете и из-
вършва необходимите поправки на картина и 
звук, ако е необходимо. Осъществява контрол 
върху негативния монтаж.

Проверява първото игрално копие при 
филмовия монтаж и извършва необходимите 
корекции.

Познава и спазва основните технически 
правила, за да не допуска груби монтажни, 
смислови и идейни грешки. Следи и не допус-
ка извършване на скок по оста и скок през 
оста. Използва скок през оста като ефект 
за постигане на определена публицистична 
или художествена цел, като монтирането на 
къси интервюта.

Осъществява последния етап от филмовия 
монтаж – синхронизация на надписи и звук 
чрез ритмограма. 

Монтажистът работи с различни видове 
монтажна, филмова, видео- или компютърна 
апаратура (като използва различни носители 
на изображението – филмова или видеолента, 
дигитален носител).

Монтажистът може да работи самосто-
ятелно или в екип с асистент-монтажисти.

Монтажистът трябва да бъде ерудиран, 
организиран, мотивиран, трудолюбив, да умее 
да работи в екип и да го ръководи, да има 
чувство за отговорност, тактичност, умение 
да убеждава и комуникира. Трябва да умее 
да работи при продължително натоварване, 
да има пространствена представа и творче-
ско въображение, силна концентрация на 
вниманието и наблюдателност, способност 
за импровизации и хрумвания, монтажно 
мислене. 

Работното време на монтажиста е с нор-
мална продължителност в съответствие с 
Кодекса на труда.

2.2. Възможности за продължаване на 
професионалното обучение

Придобилите четвърта степен на професи-
онална квалификация по професията „Монта-
жист“ могат да се обучават за придобиване на 
квалификация по други професии от област 
на образованието „Изкуства“. Обучението по 
общата задължителна професионална под-
готовка – единна за всички професионални 
направления, както и част от отрасловата 
задължителна професионална подготовка и 
специфичната за професията професионална 
подготовка, се зачита.

Лицата, придобили професионална квали-
фикация по професията „Монтажист“, имат 
възможности за повишаване на квалифика-
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цията си в курсове и семинари, организи-
рани от обучаващи институции, браншови 
организации и др.

2.3. Възможности за професионална ре-
ализация съгласно Националната класи-
фикация на професиите и длъжностите 
(НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-
01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда 
и социалната политика, изм. и доп. със запо-
веди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426 
от 30.05.2011 г. и РД-01-529 от 30.06.2011 г.

Придобилите четвърта степен на про-
фесионална квалификация по професията 
„Монтажист“ могат да работят на свободна 
практика или в национални и местни ефи-
рни и кабелни електронни медии, както и 
да работят в рекламни студиа на длъжности 
(професии) от единични групи 3435-3007 
Първи асистент, режисьор по монтажа, 3435-
3010 Втори асистент, режисьор по монтажа, 
както и на други длъжности, допълнени при 
актуализиране на НКПД.

3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задъл-

жителна професионална подготовка – единна 
за всички професионални направления

След завършване на обучението по про-
фесията обучаваният трябва да:

• познава, спазва и прилага правилата за 
здравословни и безопасни условия на труд;

• умее да формулира проблеми, задава 
въпроси, прави отчет за извършената работа, 
установява и поддържа делови отношения;

• познава стопанското устройство на стра-
ната, разбира съществуващите икономически 
отношения, процеси и явления и прави изводи 
за факторите, които ги пораждат;

• познава трудовото законодателство, опре-
делящо неговия статут, права и задължения;

• умее да работи в екип, като разпреде-
ля и участва активно при изпълнението на 
задачите, съдейства на членовете на екипа 
и търси помощ от тях, носи отговорност;

• осъществява ефективни работни взаи-
моотношения с колегите си;

• съзнава необходимостта и се старае да 
повишава квалификацията си с цел осигу-
ряване на бъдещи ангажименти;

• демонстрира творчески идеи, подходи 
и умения;

• умее да намира информация в Интернет 
с помощта на компютър, работи със специ-
ализирани програмни продукти и продукти 
за създаване на документи;

• осъществява комуникация и ползва 
техническа документация на чужд език;

• спазва професионалната етика и има 
етично поведение.

3.2. Цели на обучението по отрасловата 
задължителна професионална подготовка, 
единна за всички професии от професионал-
но направление „Аудио-визуални изкуства и 
техники; производство на медийни продукти“

След завършване на обучението по про-
фесията обучаваният трябва да:

• познава различните видове медии;
• познава цялостния процес в производ-

ството на медийните продукти; 
• работи в екип с представители на 

останалите професии във филмовата или 
телевизионната продукция;

• познава филмова, видео- и компютърна 
монтажна техника;

• има знания за обработка на филмови и 
фотоматериали и звук;

• познава форматите и носителите на 
визуална информация;

• познава характеристиките и разпознава 
основни епохи и стилове в изкуството;

• спазва етапите в изграждането на ху-
дожествена творба;

• прилага изискванията и принципите за 
изграждане на композицията;

• познава възникването и развитието на 
кинематографията; 

• познава класическите български и чуж-
ди филмови творби и може да ги анализира 
с характерната терминология и изразни 
средства.

3.3. Цели на обучението по специфичната 
за професията „Монтажист“ задължителна 
професионална подготовка 

След завършване на обучението по про-
фесията обучаваният трябва да:

• използва потенциалните възможности 
на монтажа като абстрактно средство за 
зрително и звуково претворяване на дейст-
вителността;

• участва в създаването на календарен 
план и бюджет на бъдещото визуално про-
изведение;

• умее да осъществява синтез на филма 
чрез монтажа – има познания по сценарис-
тика, режисура, операторство, актьорство, 
звук, осветление, грим, костюми и др.;

• организира монтирането на филмови и 
телевизионни кадри;

• създава монтажен опис и монтажен план;
• познава различните видове монтаж;
• прилага специфичните изразни средства 

на монтажа;
• създава условия и организира безопасна 

работа с оборудването в монтажната стая и 
ефективното му използване;

• познава и използва професионални 
програмни продукти за нелинеен монтаж.
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4. Резултати от ученето

Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Монтажист“

1. Спазва изискванията за здра-
вословни и безопасни условия 
на труд

1.1. Знае и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд
1.2. Познава видовете кинематографична техника и оборудване и 
спазва правилата при работа с тях
1.3. Посочва вредното въздействие на консумативите, използвани в 
лабораторията
1.4. Знае и прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.5. Взема адекватно решение в ситуация на инцидент по време на снимки
1.6. Спазва изискванията за опазване на околната среда
1.7. Оказва долекарска помощ при възникнали инциденти по време 
на работа

2. Организира и координира ра-
ботата на група или екип

2.1. Осъществява творческа комуникация в работния екип
2.2. Прилага принципите на професионалната етика и ги прилага 
като модел на поведение
2.3. Координира работата на група от хора, като познава силните и 
слабите страни на всеки член от екипа
2.4. Умее да работи с хора от различни творчески професии – сцена-
ристи, художници, композитори, звукооператори, монтажисти и др.

3. Използва информационни и 
комуникационни технологии

3.1. Използва съвременни информационни технологии за професи-
онално развитие
3.2. Работи със специфични за компютърния монтаж софтуерни програми
3.3. Използва по време на работа съвременни комуникационни тех-
нологии за общуване с екипите

4. Спазва изискванията на тру-
довото законодателство 

4.1. Описва видовете медии (частни, държавни и общински) и тех-
ния статут
4.2. Характеризира документите, свързани с трудовото законодател-
ство – трудов договор, допълнително споразумение и др.
4.3. Познава изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното 
време, почивките, отпуските, формите на заплащане и други права 
и задължения на лицата, практикуващи творчески професии
4.4. Може да съставя документи, свързани с постъпване и напускане 
на работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения и 
др., вкл. и с помощта на компютър
4.5. Познава изискванията за заемане на различни длъжности в 
киното или телевизията
4.6. Осъществява творческа комуникация в работния екип

5. Участва в планирането на 
монтажния процес

5.1. Познава сценария на съответната филмова или телевизионна 
продукция
5.2. Преглежда, подбира и подрежда филмовия, видео- и компютър-
ния материал
5.3. Уточнява с режисьора цялостната монтажна композиция
5.4. Участва в изготвянето на плана за монтажно-озвучителния период
5.5. Определя състава на асистентския кадър съгласувано с проду-
цента на продукцията

6. Участва в осъществяването на 
монтажната композиция

6.1. Избира видовете монтаж, които ще използва при конкретната 
си работа – линеен и нелинеен
6.2. Спазва основните технически правила за извършване на мон-
тажна дейност
6.3. Извършва първоначален груб монтаж на кадрите на базата на 
създаден от него монтажен опис и монтажен план
6.4. Не допуска груби монтажни, смислови и идейни грешки
6.5. Извършва селекция на фактите, монтира ги и осигурява плавност 
и разбираемост на разказа на филма
6.6. Контролира техническите проби на монтажната техника и съ-
оръженията
6.7. Извършва различните видове монтаж – конструктивен, художест-
вен, паралелен, кръстосан, асоциативен
6.8. Осъществява плавност в преходите
6.9. Избягва механичното съединяване на кадрите
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Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

6.10. Съвместно с режисьора и оператора подбира изходни материали 
за фонове, надписи и трикова работа
6.11. Осъществява контрол върху негативния монтаж
6.12. Извършва синхронизация на картината със звука
6.13. Синхронизира надписи и звук чрез ритмограма

Специфични за специалност 2130101 „Филмов монтаж“

7. Монтира филми, заснети на 
филмова лента 

7.1. Извършва филмов монтаж на заснетите на филмова лента кадри
7.2. Монтира 35 и 16 мм филмова лента
7.3. Работи с мувиола
7.4. Проверява първото игрално филмово копие и извършва корекции

Специфични за специалност 2130102 „Видеомонтаж“

8. Монтира филми и телевизи-
онни предавания, заснети на 
видеолента

8.1. Извършва видеомонтаж на заснетите на видеолента кадри
8.2. Работи с различни видове видеоформати – BtCam, Видеорулон, 
SVHS и VHS, и други видеоформати
8.3. Умее да извършва конвертиране от видеокасета на DVD, CD и 
други електронни носители

Специфични за специалност 2130103 „Компютърен монтаж“

9. Монтира филми и телевизи-
онни предавания, заснети на 
дигитален носител

9.1. Извършва компютърен монтаж на заснетите кадри на електро-
нен носител
9.2. Работи с професионални програмни продукти за нелинеен монтаж
9.3. Работи с компютърни програми за обработка и дизайн
9.4. Работи с програми за текстообработка
9.5. Работи със знакогенератори за обработка на надписи
9.6. Работи с различни видове електронни формати – SP, SX, Digital 
BtCam, DVC Pro, DV, DVD

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Учебният кабинет трябва да разполага с 

работно място за обучаващия (работна маса 
и стол), работно място за всеки обучаван (ра-
ботна маса и стол), учебна дъска, мебели (шка-
фове за различни цели), плазмен телевизор, 
екран за прожектиране, DVD, видеотехника, 
компютър, мултимедия, филми и други записи 
за илюстриране на учебното съдържание и 
други технически средства за обучение.

5.2. Учебно монтажно студио
Учебното монтажно студио трябва да раз-

полага с видеоапаратна и да бъде оборудвано 
с филмова мувиола, съвременна компютърна 
техника и софтуер за извършване на монтаж, 
плазмени телевизори, DVD и др.

6. Изисквания към обучаващите 
Право да преподават теория и практика по 

професията „Монтажист“ – четвърта степен на 
професионална квалификация, имат лица с обра-
зователно-квалификационна степен „магистър“ 
или „бакалавър“ от професионални направления 
„Теория на изкуствата“, „Обществени комуника-
ции и информационни науки“, „Изобразително 
изкуство“, „Театрално и филмово изкуство“ и 
др. със специалност, съответстваща на пред-
мета/модула/дисциплината, която преподават, 
и квалификация или професионален опит в 
сферата на визуалните изкуства. 

Препоръчително е на всеки три години 
обучаващите да преминават курс за актуали-
зиране на професионалните знания и умения.
665

НАРЕДБА № 11 
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по профе-
сията „Фотограф“

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Държав-
ното образователно изискване (ДОИ) за при-
добиването на квалификация по професията 
213020 „Фотограф“ от област на образование 
„Изкуства“ и професионално направление 
213 „Аудио-визуални изкуства и техники; 
производство на медийни продукти“ съгласно 
Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от 
Закона за професионалното образование и 
обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изис-
кване за придобиването на квалификация 
по професията 213020 „Фотограф“ съгласно 
приложението към тази наредба определя из-
искванията за придобиването на трета степен 
на професионална квалификация за специал-
ността 2130201 „Фотография“ и на четвърта 
степен за специалностите 2130202 „Приложна 
фотография“ и 2130203 „Фоторепортерство“.

Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рам-
ковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 3 и 4 от 
Закона за професионалното образование и 
обучение се разработват учебни планове и 
учебни програми за обучението по специал-
ностите по чл. 2.
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I. Специалност „Фотография“ – трета сте-
пен на професионална квалификация

1. Входни характеристики 
1.1. Изисквания за входящо минимално 

образователно равнище за ученици и за лица, 
навършили 16 години

За придобиване на трета степен на про-
фесионална квалификация по специалност 
„Фотография“ на професията „Фотограф“ 
от Списъка на професиите за професионал-
но образование и обучение по чл. 6, ал. 1 
ЗПОО (утвърден от министъра на образо-
ванието и науката със Заповед № РД-09-
413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед 
№ РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-
34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 
9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., 
Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., За-
повед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Запо-
вед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед 
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-
09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-
621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 
от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-1805 от 
9.12.2011 г.) входящото минимално образова-
телно равнище за ученици е завършен седми 
клас или завършено основно образование.

1.2. Изисквания за входящо квалификаци-
онно равнище или професионален опит

За обучение по професията „Фотограф“ с 
придобиване на трета степен на професионална 
квалификация не се изисква обучаваните да 
притежават предишна професионална квали-
фикация или професионален опит по други 
сродни професии.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич-

ностни качества, особености на условията на 
труд, оборудване и инструменти, изисквания 
за упражняване на професията, определени в 
законови и подзаконови актове (здравословно 
състояние, правоспособност и др.)

Фотографът създава трайни фотографски 
изображения, като подбира фотографска оптика 
и апаратура (светлина и осветителни прибори, 
обективи, филмови или цифрови фотокамери, 
светлофилтри, експонометрия). Избира подхо-
дящ кадър и формат на снимката, тон и тонални 
гами, осветление и светлосянка, линия, фигура 
и форма, перспектива и изобразителен ъгъл, 
изобразителни планове, височина на гледната 
точка и ракурс, прави фотокомпозиция.

Фотографът създава различни видове изо-
бражения, като използва основните и смесе-
ните жанрове на художествената фотогра-
фия – художествен фотопейзаж, художествен 
фотопортрет, рекламна фотография, актова 
фотография, битова фотография, фотографски 
натюрморт, архитектура и интериор, спорт-
ни снимки, снимки на спектакли и мода, 
фотоетюд.

Раздел II
Съдържание на Държавното образователно 

изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят 
професионалните компетенции в края на 
обучението по професията, които гарантират 
на обучаемия възможност за упражняване на 
професията 213020 „Фотограф“.

(2) Държавното образователно изискване за 
придобиването на квалификация по професи-
ята „Фотограф“ определя общата, отрасловата 
и специфичната задължителна професионална 
подготовка за професията, както и задължи-
телната чуждоезикова подготовка по профе-
сията и избираемата подготовка. 

(3) Съдържанието на всеки вид задължител-
на професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компе-
тенции (знания, умения и професионално-
личностни качества); 

2. тематичните области, от които се фор-
мира съдържанието на учебните предмети/
модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и вхо-
дящото минимално образователно равнище, 
описанието на професията, целите на обучението, 
резултатите от ученето, изискванията към мате-
риалната база и изискванията към обучаващите.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми 

за обучение по професията, действащи към 
влизане в сила на тази наредба, се прилагат 
до разработване и утвърждаване на учебните 
планове и учебните програми по чл. 3.

§ 2. Тази наредба се издава на основание 
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона 
за народната просвета. 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: Сергей Игнатов

Приложение 
към чл. 2

Държавно образователно изискване за при-
добиване на квалификация по професията 

„Фотограф“

Професионално направление:

213 Аудио-визуални изкуства и техники; 
производство на медийни продукти

Наименование на професията:

213020 Фотограф

Специалности: Степен на 
професионал-
на квалифи-
кация:

2130201 Фотография Трета степен

2130202 Приложна фотография Четвърта

2130203 Фоторепортерство Четвърта
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Фотографът може да работи за електронна, 
печатна или друга медия, като подготвя фото-
графска информация за публичния, общест-
вено-политическия, стопанския и културния 
живот в страната и чужбина. Често попада в 
условия, представляващи риск и заплаха за 
здравето и живота му (тежки произшествия, 
природни катаклизми, военни действия и 
други събития). Понякога се налага да обра-
ботва материалите на мястото на събитието 
за кратко време и да ги изпраща бързо в 
редакцията на агенцията или изданието, за 
което работи.

Фотографът може да работи и в областта 
на научната фотография – макрофотография, 
микрофотография, снимки с невидими лъчи, 
медицинска фотография, съдебна фотография 
и други области.

Той сам обработва снимковия материал 
както по класическия метод във фотолабо-
ратория, така и с помощта на компютър и 
специализиран софтуер.

При упражняване на професията се изис-
кват умения за организиране на самостоятелна 
и колективна трудова дейност, дисциплинира-
ност, упоритост и търпение, концентрация на 
вниманието и наблюдателност, генериране на 
идеи, технически усет и способности.

Фотографът трябва да има добро зрение и 
правилно цветоусещане.

Работи с класическа и цифрова апарату-
ра, снимачни светлочувствителни носители, 
различни видове обективи, фотографски ос-
ветителни прибори (постоянни и импулсни), 
допълнителни фотографски принадлежности и 
аксесоари, а също и с фотоувеличители, лабо-
раторно осветление, вани, пинцети, сушилни 
машини и др., както и с компютър със спе-
циализиран софтуер и периферни устройства.

Работното време в ателие обикновено е с 
нормална продължителност, но в повечето 
случаи то е свързано със събитието, което се 
заснема, и това налага работа в почивните и 
празничните дни или до късно вечер.

Фотографът носи отговорност за поддър-
жане на техниката в изправно състояние.

При заснемане на определени събития, за 
които е невъзможно тяхното повторно осъ-
ществяване, от фотографа се изисква много 
висока степен на отговорност.

Ако фотографът работи самостоятелно, той 
трябва да умее да представи своите възмож-
ности, идеи и концепции, да има познания 
по мениджмънт и маркетинг, за да може да 
управлява собствено фотографско ателие.

2.2. Възможности за продължаване на 
професионалното обучение

След придобиване на трета степен на про-
фесионална квалификация по специалността 
„Фотография“ обучаваният може да продължи 
обучението си за придобиване на четвърта 
степен на професионална квалификация по 

специалностите „Приложна фотография“ и 
„Фоторепортерство“, както и по друга профе-
сия от професионално направление „Аудио-
визуални изкуства и техники, производство 
на медийни продукти“, като обучението по 
общата задължителна професионална под-
готовка – единна за всички професионални 
направления, и отрасловата задължителна 
професионална подготовка по професионал-
но направление „Аудио-визуални изкуства и 
техники, производство на медийни продукти“ 
се зачита.

Фотографът може да посещава семинари, 
майсторски класове или други форми за по-
вишаване на квалификацията.

2 .3. Възможности за професионална 
реализация съгласно Националната кла-
сификация на професиите и длъжностите 
(НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-
01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и 
социалната политика, изм. и доп. със Заповед 
№ РД-01-204 от 28.02.2011 г., Заповед № РД-
01-426 от 30.05.2011 г. и Заповед № РД-01-529 
от 30.06.2011 г.

Придобилите трета степен на квалифи-
кация по професията „Фотограф“ могат да 
постъпват на работа на длъжности (професии) 
от единична група 3431 „Фотографи“, както 
и на други длъжности, допълнени при акту-
ализиране на НКПД.

3. Цели и задачи на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задъл-

жителна професионална подготовка – единна 
за всички професионални направления

След завършване на обучението по профе-
сията обучаваният трябва да:

• познава, спазва и прилага правилата за 
здравословни и безопасни условия на труд; 

• умее да формулира проблеми, задава 
въпроси, прави отчет за извършената работа, 
установява и поддържа делови отношения;

• познава стопанското устройство на стра-
ната, разбира съществуващите икономически 
отношения, процеси и явления и прави изводи 
за факторите, които ги пораждат;

• познава трудовото законодателство, опре-
делящо неговия статут, права и задължения;

• работи в екип, като участва активно 
при разпределяне на задачите, съдейства на 
членовете на екипа при изпълнението им 
и търси помощ от тях, носи отговорност за 
срочното и качествено изпълнение на възло-
жените задачи;

• осъществява ефективни работни взаимо-
отношения с колегите си;

• съзнава необходимостта и се старае да 
повишава квалификацията си;

• умее да намира информация в интернет 
с помощта на компютър, работи със специ-
ализирани програмни продукти и продукти 
за създаване на документи;
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• осъществява комуникация и ползва на 
чужд език информация, свързана с професи-
оналната му дейност;

• спазва професионалната етика и има 
етично поведение.

3.2. Цели на обучението по отрасловата 
задължителна професионална подготов-
ка – единна за всички професии от про-
фесионално направление „Аудио-визуални 
изкуства и техники, производство на медийни 
продукти“

След завършване на обучението по профе-
сията обучаваният трябва да:

• познава различните видове медии и въз-
можностите за реализация;

• използва специализирани програмни 
продукти за обработване на изображение;

• познава характеристиките и разпознава 
основните епохи и стилове в изобразителното 
изкуство;

• спазва последователността на етапите 
при изграждане на художествена творба;

• прилага изискванията и принципите за 
изграждане на композиция;

• представя в исторически план възниква-
нето и развитието на фотографията; 

• познава работата на популярни фотогра-
фи и техните творби, анализира определена 
творба с характерната терминология и изразни 
средства.

3.3. Цели на обучението по специфичната 
за професията „Фотограф“ – трета степен на 
професионална квалификация, задължителна 
професионална подготовка

След завършване на обучението по профе-
сията обучаваният трябва да:

• използва всички техники за създаване на 
трайни фотографски изображения;

• анализира и прилага законите на фото-
стилистиката и фотокомпозицията;

• създава фотографии в основните и смесе-
ните жанрове в художествената фотография;

• анализира и оперира с особеностите на 
фотожурналистиката, фотографиката, науч-
ната фотография и киното;

• подготвя, реализира, обработва и оформя 
фотографии от идеята до финалния визуален 
продукт.

4. Резултати от ученето

Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Фотограф“

1. Спазва изискванията за здраво-
словни и безопасни условия на труд

1.1. Прилага правилата за здравословни и безопасни условия 
на труд
1.2. Познава видовете фотографска техника и оборудване и спазва 
правилата за безопасна работа с тях
1.3. Посочва вредното въздействие на консумативите, използвани 
във фотолабораторията
1.4. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност и за 
работа с леснозапалими материали, използвани във фотографските 
лаборатории
1.5. Взема адекватно решение в ситуация на инцидент по време 
на снимки
1.6. Спазва изискванията за опазване на околната среда
1.7. Оказва долекарска помощ при възникнали инциденти по време 
на работа

2. Спазва изискванията на трудо-
вото законодателство 

2.1. Описва видовете медии (частни, държавни и общински) и 
техния статут
2.2. Характеризира документите, свързани с трудовото законода-
телство – трудов договор, допълнително споразумение и др.
2.3. Познава изискванията на Кодекса на труда, свързани с работ-
ното време, почивките, отпуските, формите на заплащане и други 
права и задължения на лицата, практикуващи творчески професии
2.4. Може да съставя документи, свързани с постъпване и напускане 
на работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения 
и др., вкл. и с помощта на компютър
2.5. Познава изискванията за заемане на различни длъжности в 
електронни и печатни медии, фотографски студиа и ателиета
2.6. Осъществява творческа комуникация в работния екип

3. Използва информационни и ко-
муникационни технологии

3.1. Използва компютърна техника за фотографска постпродукция
3.2. Сканира и обработва фотографии от аналогови носители
3.3. Оперира със специализиран софтуер
3.4. Намира информация, свързана с фотографията, в интернет – как-
то на български, така и на чужд език
3.5. Използва различни комуникационни средства за изпращане и 
получаване на фотографски изображения
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Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 2130201 „Фотография“

4. Прави снимки, като използва 
различни видове фотографска 
оптика и апаратура

4.1. Познава и сравнява характеристиките на различни видове фо-
токамери (филмови и цифрови)
4.2. Избира подходящата фотокамера съобразно вида на обекта и 
условията, при които се осъществява заснемането
4.3. Работи с филмови и цифрови фотокамери
4.4. Сравнява различни по вид и характеристики обективи
4.5. Избира подходящ обектив
4.6. Създава фотографии със студийна техника и съоръжения

5. Измерва и композира светлина 
и осветителни прибори

5.1. Анализира светлината
5.2. Работи с различни по вид осветителни тела и прибори, както 
и с измервателни уреди – експонометър и флашметър

6. Обработва снимки във фотола-
боратория за черно-бяла и цветна 
фотография

6.1. Описва апаратурата и използваните материали и консумативи 
във фотолабораторията
6.2. Проявява, фиксира, мие, суши и съхранява черно-бели и цветни 
негативи
6.3. Копира контактно и прожекционно снимки
6.4. Проявява, фиксира, мие, суши и съхранява черно-бели и цветни 
позитивни изображения
6.5. Тонира, избелва и усилва позитивни изображения
6.6. Работи с фоторепродукционна техника

7. Прави снимки, като прилага 
законите на фотостилистиката

7.1. Правилно определя отсечката и формата на снимката
7.2. Описва понятията тон и тонални гами
7.3. Изгражда осветление и светлосянка
7.4. Анализира и оперира с линия, фигура и форма, яснота и неяснота
7.5. Борави с перспектива и изобразителен ъгъл, посока, разстоя-
ние, изобразителни планове, височина на гледната точка и ракурс

8. Създава фотографии по законите 
на фотокомпозицията

8.1. Творчески обединява, съпоставя и съподчинява, осмисля из-
разните средства в полето на снимката
8.2. Интерпретира равновесието и неговите психо-физични основи 
(златно сечение)
8.3. Търси и правилно определя отсечката
8.4. Комбинира и изгражда светлосенчест образ
8.5. Групира композиционните елементи
8.6. Различава композиционните белези на движението
8.7. Оперира с видовете композиционни решения
8.8. Анализира композиционните качества на снимката

9. Снима в основните жанрове на 
художествената фотография

9.1. Създава художествен фотопейзаж, като прави качествена оценка 
на видовете пейзажни снимки, анализира изобразителните средства 
на жанра и методите за изобразяването им
9.2. Създава художествен фотопортрет, като прави качествена оценка 
на видовете портретни снимки, анализира изобразителните средства 
на жанра и методите за изобразяването им
9.3. Създава актова фотография, като изобразява красотата, хармо-
нията на формите и пропорциите на човешкото тяло
9.4. Създава фотографски натюрморт, анализирайки изобразителните 
средства на жанра и методите за изобразяването им
9.5. Създава фотографии с рекламна цел и насоченост

10. Снима в смесените жанрове на 
художествената фотография

10.1. Създава архитектурни снимки и снимки на интериор
10.2. Изготвя спортни снимки
10.3. Изготвя характерни снимки на спектакли и мода
10.4. Създава фотоетюд

11. Изготвя снимки за фотожур-
налистиката

11.1. Посочва особеностите на журналистическата снимка
11.2. Разграничава илюстративната и жанровата фотожурналистика
11.3. Класифицира журналистическите жанрове и форми
11.4. Създава фоторепортаж, като спазва жанровите белези и особе-
ности: оперативност, информираност, документалност, събитийност, 
новинност и актуалност
11.5. Създава фотографии от всички видове фоторепортаж
11.6. Създава фотоочерк, като използва спецификата на жанра и 
методите за реализация
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Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

11.7. Създава фоторазказ, заглавна снимка и фотоплакат
11.8. Създава фотомонтаж и фотокарикатура
11.9. Дефинира формите на фотожурналистиката и създава фото-
приложение, фотоцитат и фотосравнение

12. Изготвя фотографика 12.1. Демонстрира методите за получаване на фотографична линия 
и фотографично оптическо петно
12.2. Изготвя фотобарелеф
12.3. Изготвя обикновена и графична соларизация
12.4. Изготвя изохелия 

13. Снима в различните раздели 
на научната фотография

13.1. Създава макрофотографски и микрофотографски снимки
13.2. Снима с невидими лъчи: ултравиолетова и инфрачервена 
фотография
13.3. Познава техниката на снимане при рентгенографията, гама-
графията и ядрената фотография
13.4. Описва изискванията и особеностите на медицинската и съ-
дебната фотография
13.5. Дефинира изискванията и особеностите на астрофотографията 
и подводната фотография

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Обзавеждането на учебния кабинет включ-

ва: работно място на преподавателя (работна 
маса и стол), работно място на всеки обучаван 
(работна маса и стол), учебна дъска, гладка 
свободна стена за окачване на табла, екран 
за прожектиране, дъска за писане, компютър 
с мултимедия, образци на различни видове 
техника и консумативи, снимки, илюстриращи 
различни жанрове и техники.

5.2. Учебна лаборатория 
В учебната лаборатория за всеки обучаван 

трябва да има самостоятелно работно място, 
оборудвано с необходимата техника, апаратура 
и съоръжения (фотоувеличители, лабораторно 
осветление, вани, пинцети, сушилни машини 
и шкафове, течаща вода и мивки, материали 
и консумативи).

5.3. Учебно студио
Учебното студио трябва да бъде оборудвано 

с фонове и фонова система, осветителни тела 
и прибори („топло“ осветление и прибори за 
контрол на светлинния сноп, импулсно освет-
ление и прибори за контрол на светлинния 
сноп), експонометър, флашметър, фотокамера 
(филмова и дигитална) и др.

5.4. Компютърна зала
Компютърната зала трябва да разполага с 

работно място за всеки обучаван, оборудвано 
с компютър със специализиран софтуер.

6. Изисквания към обучаващите 
Право да преподават теория и практика 

по професията „Фотограф“ – трета степен на 
професионална квалификация, имат лица с 
образователно-квалификационна степен „ма-
гистър“ или „бакалавър“ от професионални 
направления „Теория на изкуствата“, „Изоб-
разително изкуство“, „Театрално и филмово 
изкуство“ и др., които имат квалификация 

или професионален опит като фотографи в 
съответствие с предмета/модула/дисципли-
ната, която преподават. 

Препоръчително е на всеки три години 
обучаващите да преминават курс за актуали-
зиране на професионалните знания и умения.

II. Специалности „Приложна фотография“ 
и „Фоторепортерство“ – четвърта степен на 
професионална квалификация

1. Входни характеристики 
1.1. Изисквания за входящо минимално 

образователно равнище за лица, навършили 
16 години 

За придобиване на четвърта степен на 
професионална квалификация по професия-
та „Фотограф“ от Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение по 
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на 
образованието и науката със Заповед № РД-
09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед 
№ РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-
34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 
9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., 
Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Запо-
вед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед 
№ РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-
09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-
1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 
от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 
1.12.2010 г.) входящото минимално образова-
телно равнище е завършено средно образо-
вание и навършени 16 години.

1.2. Изисквания за входящо квалификаци-
онно равнище или професионален опит

Ако за обучение по професията „Фото-
граф“ с придобиване на четвърта степен на 
професионална квалификация кандидатстват 
лица, завършили обучение за придобиване на 
професионална квалификация по професии от 
професионално направление „Аудио-визуални 
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изкуства и техники, производство на медийни 
продукти“, „Музикални и сценични изкуства“, 
„Изящни изкуства“ и др., част от обучението 
им се зачита и се организира надграждащо 
обучение. Съдържанието на това обучение се 
определя след сравнение на компетенциите и 
резултатите от ученето, описани в Държавните 
образователни изисквания (ДОИ) за придобива-
не на квалификация по съответните професии.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич-

ностни качества, особености на условията на 
труд, оборудване и инструменти, изисквания 
за упражняване на професията, определени в 
законови и подзаконови актове (здравословно 
състояние, правоспособност и др.)

Фотографът с четвърта степен на профе-
сионална квалификация умее да регистрира 
или възпроизвежда (мултиплицира) фотоизо-
бражения върху светлочувствителни носите-
ли – класически или цифрови. 

Той може да управлява, ръководи, коорди-
нира и контролира дейността на специализи-
ран екип от асистент-фотографи, художници, 
дизайнери, осветители, компютърни специа-
листи, мениджърски екип, както и помощен 
персонал и сътрудници (гримьори, модисти, 
фризьори и др.). В тази връзка той трябва да 
познава отлично професионалната работа на 
фотографа и да притежава икономически и 
управленски знания и умения. 

Фотографът може да работи самостоятелно 
или в екип; в интериор или екстериор. Орга-
низира дейности по заснемане на различни 
обекти и събития – политически, обществени, 
културни, природни и др. При изпълнение на 
поръчки от възложители трябва да е толеран-
тен към желанията им, но същевременно да 
има собствено мнение и да споделя и отстоява 
професионалните и естетическите си възгледи. 

За упражняване на професията фотогра-
фът трябва да умее да проявява търпение, 
отзивчивост и разбиране, да притежава богато 
въображение и идеи. Уменията да осъществява 
професионална и творческа комуникация с 
работния екип и да управлява дейността на 
сътрудниците си имат водещо значение при 
практикуването на професията.

Фотограф-приложникът трябва да умее да 
използва подходящо композиционно решение 
и организация на двуизмерното фотографско 
изображение.

При изпълнение на професионалните си 
задачи той трябва задълбочено да познава и 
умело да борави с фотографските процеси, спе-
циалните и новите техники, с фотографските 
изразни средства и с основните свойства на 
фотографията – реалистичност, документал-
ност, аналитичност и фрагментарност. 

В своята дейност фотографът използва 
апаратура – аналогова и цифрова, снимачни 
светлочувствителни носители, различни видове 

обективи, фотографски осветителни прибори 
(постоянни и импулсни) и допълнителните 
фотографски принадлежности и аксесоари. 

Познава и прилага:
– техниките за обработване на класически 

снимачни материали – черно-бели и цветни, 
негативни, позитивни и обратими;

– начините за създаване на цифрово изо-
бражение и неговата компютърна обработка, 
както и видовете и способите на неговото  
опредметяване – мастилено-струйни и лазер-
ни принтери, минилабове, офсетов печат и др.;

– основните закономерности в експономе-
трия, колометрия и дензитометрия. 

Познава фотографските жанрове (натюр-
морт, пейзаж, архитектурна, портретна и ак-
това фотография), използва видовете снимачен 
подход към действителността – регистративен, 
документален, репортажен и постановъчен.

Фоторепортерът подготвя фотографска 
информация за публичния обществено-по-
литически, стопански, спортен и културен 
живот от страната и чужбина. Създава фото-
графски творби, планира, подготвя и създава 
журналистически материали, предназначени 
за публичните печатни и електронни медии. 
Той може самостоятелно да планира или да 
подготвя и заснема по поръчка на възло-
жителя снимков материал, предназначен за 
електронни, печатни или други медии. Фото-
репортерът подготвя коментар или текст под 
снимките и изпълнява дейности по техническо 
обработване и изпращане на снимките до 
съответната медия. 

Фоторепортерът работи в динамична сре-
да. Той заснема материалите си в интериор 
или екстериор, понякога в отдалечени райони 
на страната или извън нея. Отразява тежки 
произшествия, природни катаклизми, военни 
действия и други събития, свързани с риск и 
заплаха за здравето и живота. Обработката на 
материалите се извършва на мястото на съби-
тието. Освен да умее да работи по класическия 
способ във фотолаборатория, той трябва да 
владее и техническите средства от последната 
генерация на цифровите технологии.

Необходимо е да умее да контактува с 
представители от различни сфери на общест-
вения живот, с хора от различни социални и 
етнически групи. Спазването на делови тон и 
поддържането на етични отношения с колеги-
те си от редакционната колегия, с техниците 
по поддръжка на снимачната, компютърната 
и фотолабораторната техника, с доставчици 
на фотоматериали и др. са предпоставка за 
успешна професионална реализация.

Трябва да умее да организира подходяща 
екипировка, да пристига своевременно на 
мястото на събитието, да избира подходящо 
място и типажи за снимане, да обработва за 
кратко време и да изпрати бързо материалите 
си в редакцията на агенцията или изданието, 
за което работи.
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За успешното упражняване на професията 
фоторепортерът трябва да е енергичен, реши-
телен, упорит и любознателен, да има бързи 
реакции, да умее да отличава значимото от 
общото, да запазва самообладание в кризисни 
ситуации и да пресъздава вярно събитията.

За успешното изпълнение на професио-
налните задължения е необходимо фоторе-
портерът да взема творчески и управленски 
решения, да умее да ръководи екип и да 
разпределя материални и финансови ресурси.

По време и след приключване на снимките 
полага необходимите грижи за съхранението 
на техниката и на заснетия материал, като се 
съобразява със съответните метеорологични 
условия.

Задължително изискване за успешна работа 
на фотографа с четвърта степен на професи-
онална квалификация е неговото физическо 
състояние, като от особена важност е доброто 
зрение.

За успешното упражняване на професи-
ята „Фотограф“ са необходими управленски 
качества и организационни способности за 
работа в екип, комуникативни способности 
със сътрудниците и клиентите, много добра 
концентрация и наблюдателност, творчески 
изказ и визуална комуникация.

2.2. Възможности за продължаване на 
професионалното обучение

Придобилите четвърта степен на професи-
онална квалификация по професията „Фото-
граф“ могат да се обучават за придобиване на 
квалификация по други професии от област 
на образованието „Изкуства“, като обучени-
ето по общата задължителна професионална 
подготовка – единна за всички професио-
нални направления, и част от отрасловата 
задължителна професионална подготовка и 
специфичната за професията професионална 
подготовка се зачита. 

Лицата, придобили професионална ква-
лификация по професията „Фотограф“, имат 
възможности за повишаване на квалифика-
цията си в курсове и семинари, организирани 
от обучаващи институции, браншови органи-
зации и др. 

2 .3. Възможности за професионална 
реализация съгласно Националната кла-
сификация на професиите и длъжностите 
(НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-
01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и 
социалната политика, изм. и доп. със Заповед 
№ РД-01-204 от 28.02.2011 г., Заповед № РД-
01-426 от 30.05.2011 г. и Заповед № РД-01-529 
от 30.06.2011 г.

Придобилите четвърта степен на професи-
онална квалификация по професията „Фото-
граф“ могат да работят на свободна практика 
или по трудово правоотношение в национални 
и местни ефирни и кабелни електронни медии, 

както и в киностудии, на следните длъжности 
от НКПД: единична група 3431 Фотографи и 
7321-2032 Фотограф, фотогравюри.

3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задъл-

жителна професионална подготовка – единна 
за всички професионални направления

След завършване на обучението по профе-
сията обучаваният трябва да:

• познава, спазва и прилага правилата за 
здравословни и безопасни условия на труд; 

• умее да формулира проблеми, задава 
въпроси, прави отчет за извършената работа, 
установява и поддържа делови отношения;

• познава стопанското устройство на стра-
ната, разбира съществуващите икономически 
отношения, процеси и явления и прави изводи 
за факторите, които ги пораждат;

• познава трудовото законодателство, опре-
делящо неговия статут, права и задължения;

• умее да работи в екип, активно участва 
при разпределение на задачите, съдейства на 
членовете на екипа при изпълнението им и 
търси помощ от тях, носи отговорност;

• осъществява ефективни работни взаимо-
отношения с колегите си;

• повишава квалификацията си; 
• демонстрира творчески идеи, подходи 

и умения;
• умее да намира информация в интернет 

с помощта на компютър, работи със специ-
ализирани програмни продукти и продукти 
за създаване на документи;

• осъществява комуникация и ползва тех-
ническа документация на чужд език;

• спазва професионалната етика и има 
етично поведение.

3.2. Цели на обучението по отраслова-
та задължителна професионална подготов-
ка – единна за всички професии от професио-
нално направление „Аудио-визуални изкуства 
и техники, производство на медийни продукти“

След завършване на обучението по профе-
сията обучаваният трябва да:

• познава различните видове електронни и 
печатни медии, тяхната структура и дейност;

• познава процеса на производство на 
медийните продукти;

• познава фотографската, осветителната и 
лабораторната техника;

• има знания за обработка на филмови и 
фотоматериали и познания върху звука;

• познава форматите и носителите на ви-
зуална информация;

• познава характеристиките и разпознава 
основни епохи и стилове в изкуството;

• спазва етапите в изграждането на худо-
жествена творба;

• прилага изискванията и принципите за 
изграждане на композиция;

• познава възникването и развитието на 
фотографията; 
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• познава популярни фотографски творби 
и умее да ги анализира с характерната тер-
минология и изразни средства.

3.3. Цели на обучението по специфичната за 
професията „Фотограф“ – четвърта степен на 
професионална квалификация, задължителна 
професионална подготовка 

След завършване на обучението по профе-
сията обучаваният трябва да:

• спазва нормативните документи, валидни 
за Европейския съюз и България, отнасящи 
се за дейностите, свързани с фотографията и 
фотографската продукция;

• притежава управленски умения и качества 
да ръководи фотографско студио, фотоотдел 
или екип;

• познава и прилага процесите, технологи-
ите и методите, специфични за фотографската 
продукция;

• осигурява подходящи условия за проти-
чане на работния процес;

• притежава знания, умения и компетенции 
за организиране на дейностите по заснемането, 
обработката и презентацията на фотографски 
изображения;

• познава и използва технологията за обра-
ботка на класически фотографски материали 
и цифрови записи;

• използва съвременни програмни про-
дукти, предназначени за обработката, подго-
товката и реализацията на презентации на 
фотографски цифрови изображения. 

4. Резултати от ученето

Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Фотограф“

1. Спазва правилата за безопасна 
работа

1.1. Познава правилата за безопасност и реагира адекватно при не-
обходимост
1.2. Контролира спазването на санитарно-хигиенните норми на пове-
реното му работно място
1.3. Работи в съответствие с изискванията за опазване на околната среда
1.4. Познава опасностите от рискове в зависимост от спецификата на 
работния процес

2. Организира и координира 
работата на група или екип

2.1. Осъществява комуникация с членовете на работния екип 
2.2. Познава принципите на професионалната етика и ги прилага 
като модел на поведение
2.3. Координира работата на група от хора, като познава силните и 
слабите страни на всеки член от екипа

3. Използва информационни и 
комуникационни технологии и 
техника

3.1. Използва съвременни информационни технологии за професио-
налната си дейност и професионалното си развитие
3.2. Работи със специфични за фотографската професия компютърни 
програми
3.3. Използва по време на работа съвременни комуникационни тех-
нологии за общуване с екипите

4. Работи с фотографска апара-
тура и техника

4.1. Работи с аналогова и цифрова фотоапаратура, с принадлежности 
и основни прибори
4.2. Работи с помощна фотографска техника – осветителни тела и 
прибори, фонове, видове стативи, основни фотографски помагала
4.3. Работи с компютърна техника за обработката на цифрово фото-
графско изображение
4.4. Познава параметрите и възможностите на съвременните фотока-
мери и техните принадлежности за използването им при конкретни 
снимачни задачи
4.5. Организира правилното съхранение на техниката и заснетите 
фотографски кадри; създава и води фотоархив (фотобанка) на про-
дукцията си
4.6. Определя мерки за подобряване режима и условията за съхране-
ние на техниката
4.7. Избира подходяща апаратура за изпълнение на конкретна задача
4.8. Предприема предпазни мерки и взема решения за ремонт при 
възникване на проблеми с поверената му техника и апаратура
4.9. Контролира дейностите по експлоатация на техниката 
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Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

5. Спазва изискванията на тру-
довото законодателство
 

5.1. Познава документите, свързани с трудовото законодателство – трудов 
договор, допълнително споразумение, длъжностна характеристика и др.
5.2. Познава изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното 
време, почивките, отпуските, формите на заплащане и други права и 
задължения на лицата, практикуващи творчески професии
 5.3. Съставя документи, свързани с постъпване и напускане на работа, 
ползване на отпуски, писма, становища, предложения и др.
5.4. Познава специфичните изисквания за заемане на различни длъж-
ности 

Специфични за специалност 2130202 „Приложна фотография“

6. Планира и организира фото-
графските задачи

6.1. Координира дейността на ръководните, счетоводните и художест-
вено-творческите сътрудници, с които работи
6.2. Обосновава с аргументи вземането на финансово-счетоводни и 
управленски решения 
6.3. Отговаря за собствената си работа и за работата на екипа, който 
ръководи
6.4. Периодично прави оценка на извършената работа от екипа
6.5. Планира работата, като се информира за предстоящи актуални 
и значими събития в страната и в чужбина
6.6. Води преговори и предлага творческо и технологично решение 
на поставени от възложители фотографски задачи
6.7. Следи за съвременните тенденции в техническото и творческото 
развитие в областта на фотографията 
6.8. Следи дейността на конкурентни фирми и нововъведения, съо-
бразени с творческите постижения и икономическата им политика
6.9. Организира и осъществява различни тематични фотоизложби
6.10. Участва в консултативни специализирани съвети, журита и 
пленери, тематично насочени към изобразителното изкуство и худо-
жествената фотография

7. Заснема различни фотограф-
ски видове и жанрове – мода, 
реклама, натюрморти, пейзажи, 
архитектурна, портретна и ак-
това фотография

7.1. Владее постановъчната работа при заснемането на предметите 
(предметна фотография, натюрморт и др.)
7.2. Отчита спецификите при заснемане на обекти и събития в ин-
териора и екстериора, като преценява и определя подходящия, целе-
съобразен начин за заснемането им (регистративен, документален, 
репортажен или постановъчен)
7.3. Създава взаимоотношения между основните и второстепенните 
градивни композиционни елементи в изображението по време на 
снимачния процес и при окончателната обработка на изображенията
7.4. Организира композиционното разположение на обектите във 
фотографския образ 
7.5. По време на снимачния процес преценява посоката на изобра-
зяваното движение с цел съдържателно-емотивно пресъздаване на 
сниманото събитие, обект или явление
7.6. Познава фотографските процеси и основните свойства на фото-
графията (реалистичност, документалност, аналитичност и фрагмен-
тарност); използва характерните изразни средства
7.7. Работи със специализирани програмни продукти за обработка, 
подготовка и реализация на презентации на фотографски цифрови 
изображения 

8. Прилага специални фотограф-
ски техники

8.1. Прилага специални техники – фотограма, фотобарелеф, фотомон-
таж, изохелия, ефект на събитие и др.
8.2. Практикува и други видови техники – например сериграфия, 
фотографска пластика
8.3. Пренася фотографски образ върху нетрадиционни подложки – стък-
ло, керамика, плат, дърво и т.н. 
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Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

9. Познава фотографските ос-
новни свойства, изобразителни 
и специфични фотографски из-
разни средства и процеси и ги 
прилага в работата си

9.1. Познава и използва в работата си традиционните изобразителни 
и специфични фотографски изразни средства и похвати
9.2. Прилага знанията си за основните композиционни закони, както 
и тяхното целесъобразно творческо нарушаване
9.3. Познава и прилага техники за обработване на класическите 
снимачни материали (черно-бели и цветни негативни, позитивни и 
обратими)
9.4. Прилага знанията си за създаване на цифрово изображение и 
неговата компютърна обработка
9.5. Познава и използва различни видове и способи на опредметяване 
на изображението – експонометрия, колометрия и дензитометрия
9.6. Познава и използва техника за опредметяване на изображението – мас-
тилено-струйни и лазерни принтери, минилабове, офсетов печат и др. 

10. Организира и контролира 
работата на екипа в студиото

10.1. Разпределя работата, съгласува с екипа целите, дейностите и 
отговорностите
10.2. Осигурява екипната работа, като прави промени и разрешава 
конфликти
10.3. Оценява компетенциите и прави предложения за повишаване 
квалификацията на членове от екипа
10.4. Упражнява билд-редакторска дейност при работата на ръково-
дения от него екип

11. Осъществява контакти с 
клиенти

11.1. Контактува с клиенти на български и на чужд език
11.2. Попълва документи за приемане на поръчки, тяхното одобрение 
от възложителя и окончателното им предаване
11.3. Прилага индивидуален подход според нуждите и изискванията 
на клиента, като се стреми да отстоява професионалните и естети-
ческите си възгледи

Специфични за специалност 2130203 „Фоторепортерство“

12. Създава фотографски жур-
налистически материали, пред-
назначени за печатните и елек-
тронните медии

12.1. Умее да изготвя специални фотокореспонденции – репортаж от 
гореща точка, репортажен портрет, фотоесе, фотопътепис
12.2. Планира работата си, като се информира от медиите – печатни 
и електронни, за актуални и значими събития
12.3. При заснемане умее да представя информацията обективно, без 
да проявява и отразява личното си отношение
12.4. Изготвя подходящ коментар или текст под снимковия материал
12.5. Адекватно реагира в зависимост от политическата и икономи-
ческата обстановка на мястото или събитието
12.6. Подготвя в кратки срокове своя екип, фотографската техника 
и документация
12.7. Проявява съобразителност и самообладание на мястото на събитието 
12.8. Обработва фотоматериалите след заснемане на фотокореспонденцията 

13. Осъществява контакти с 
медии и институции

13.1. Води устна и писмена комуникация с медии и институции на 
български и на чужд език
13.2. Използва индивидуален подход според нуждите и изискванията 
на медията или институцията, като се стреми да отстоява професи-
оналните си и естетически възгледи
13.3. Попълва документи за приемане на поръчки от възложителя 
13.4. Сключва различни видове договори, попълва правилно необхо-
димите финансови документи 

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основното предназначение на учебния ка-

бинет е провеждането на обучение по теория 
на професията. Обзавеждането на учебния 
кабинет включва: работно място на обучава-
щия (работна маса и стол), работно място на 
всеки обучаван (работна маса и стол), учебна 
бяла дъска, мебели (предимно шкафове за 
различни цели), плазмен телевизор, екран за 
прожектиране, DVD, видеотехника и други 
технически средства за обучение. Разполо-
жението на работните места на обучаваните 

трябва да осигурява свободно преминаване 
от едно до друго учебно място и видимост 
на учебната дъска и прожекционните екрани.

5.2. Учебна фотографска лаборатория
(Оборудване с фотографска техника)
1. Снимачна фотографска техника – фото-

апарати, обективи, филтри
2. Обслужваща фотографска техника – при-

бори, фонове, стативи, фотографски помагала
3. Осветителна техника и специализирани 

осветителни тела
4. Компютърна техника и софтуер за ци-

фрова обработка на изображението 
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5. Фотографска копирна техника 
6. Фотографска техника за репродукции
5.3. Компютърно монтажно студио
Трябва да разполага с 12 компютърни 

монтажни станции, плазмен телевизор, звуков 
пулт, 2 преносими компютъра, 2 тонколони.

6. Изисквания към обучаващите 
Право да преподават теория и практика 

по професията „Фотограф“ – четвърта степен 
на професионална квалификация, имат лица 
със специалност, съответстваща на предмета/
модула/дисциплината, която преподават, и с 
квалификация или професионален опит в сфе-
рата на фотографията и визуалните изкуства. 

Препоръчително е на всеки три години 
обучаващите да преминават курс за актуали-
зиране на професионалните знания и умения.
685

НАРЕДБА № 12 
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по профе-
сията „Тоноператор“

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Държав-
ното образователно изискване (ДОИ) за при-
добиването на квалификация по професията 
213040 „Тоноператор“ от област на образование 
„Изкуства“ и професионално направление 213 
„Аудио-визуални изкуства и техники; производ-
ство на медийни продукти“ съгласно Списъка 
на професиите за професионално образование 
и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за профе-
сионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изис-
кване за придобиването на квалификация по 
професията 213040 „Тоноператор“ съгласно 
приложението към тази наредба определя 
изискванията за придобиването на четвърта 
степен на професионална квалификация за 
специалността 2130401 „Тоноператорство“.

Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и 
рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от 
Закона за професионалното образование и 
обучение се разработват учебни планове и 
учебни програми за обучението по специал-
ността по чл. 2.

Раздел II
Съдържание на Държавното образователно 

изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят 
професионалните компетенции в края на 
обучението по професията, които гарантират 
на обучаемия възможност за упражняване на 
професията 213040 „Тоноператор“.

(2) Държавното образователно изискване 
за придобиването на квалификация по про-
фесията „Тоноператор“ определя общата, от-

расловата и специфичната задължителна про-
фесионална подготовка за професията, както 
и задължителната чуждоезикова подготовка 
по професията и избираемата подготовка. 

(3) Съдържанието на всеки вид задължи-
телна професионална подготовка по ал. 2 
включва:

1. необходимите професионални компе-
тенции (знания, умения и професионално-
личностни качества); 

2. тематичните области, от които се фор-
мира съдържанието на учебните предмети/
модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и вхо-
дящото минимално образователно равнище, 
описанието на професията, целите на обуче-
нието, резултатите от ученето, изискванията 
към материалната база и изискванията към 
обучаващите.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми 

за обучение по професията, действащи към 
влизане в сила на тази наредба, се прилагат 
до разработване и утвърждаване на учебните 
планове и учебните програми по чл. 3.

§ 2. Тази наредба се издава на основание 
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона 
за народната просвета. 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: Сергей Игнатов

Приложение 
към чл. 2

Държавно образователно изискване за при-
добиване на квалификация по професията 

„Tоноператор“

Професионално направление:

213 Аудио-визуални изкуства и техники; 
производство на медийни продукти

Наименование на професията: 

213040 Тоноператор

Специалност: Степен на профе-
сионална квалифи-
кация:

2130401 Тоноператорство Четвърта

1. Входни характеристики 
1.1. Изисквания за входящо минимално 

образователно равнище за лица, навършили 
16 години

За придобиване на четвърта степен на 
професионална квалификация по професията 
„Тоноператор“ от Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение по 
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра 
на образованието, младежта и науката със 
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и 
доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., 
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., За-
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повед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Запо-
вед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед 
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-
09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-
1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 
от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 
29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., 
Заповед № РД-09-1728 от 01.12.2010 г., Заповед 
№ РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед № РД-
09-1805 от 09.12.2011 г.) входящото минимално 
образователно равнище е завършено средно 
образование.

1.2. Изисквания за входящо квалификаци-
онно равнище или професионален опит

Ако за обучение по професията „Тонопе-
ратор“ с придобиване на четвърта степен на 
професионална квалификация кандидатстват 
лица, завършили обучение за придобиване на 
професионална квалификация по професии 
от професионално направление „Аудио-ви-
зуални изкуства и техники; производство на 
медийни продукти“, „Музикални и сценични 
изкуства“, „Изящни изкуства“, „Приложни 
изкуства и художествени занаяти“ и др., част 
от обучението им се зачита и се организира 
надграждащо обучение. Съдържанието на 
обучението се определя след сравнение на 
компетенциите и резултатите от ученето, опи-
сани в държавните образователни изисквания 
(ДОИ) за придобиване на квалификация по 
съответните професии.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич-

ностни качества, особености на условията на 
труд, оборудване и инструменти, изисквания 
за упражняване на професията, определени в 
законови и подзаконови актове (здравословно 
състояние, правоспособност и др.)

Tоноператорът участва съвместно с режи-
сьора в обсъждането на творческата концепция 
при създаване на аудио-визуално или сценично 
произведение, като дава професионалното си 
становище по отношение на звука. Участва 
с режисьора и с оператора в избора на терен 
за синхронни снимки. Определя екипа за 
осъществяване на звукозаписа.

Определя и съгласува с продуцента и режи-
сьора необходимите технически ресурси – зву-
козаписни студиа, микрофони и микрофонни 
аксесоари, магнетофони и съвременни зву-
козаписни устройства, както и финансовите 
средства, необходими за използването им. 

Провежда звуковите актьорски проби на 
главните и второстепенните актьори и дава 
мнение относно необходимостта от дублаж 
на някои актьори. 

Съгласува със сценографа акустичната 
обработка на декорите, с художника по кос-
тюмите – изискванията си към костюмите, а 
с реквизитора – материалите на реквизита, 
доколкото те оказват влияние върху качест-
вото на звука. 

Осъществява цялостния първичен запис 
при синхронни снимки – говор, масовки, 
ефекти, музика. Подготвя необходимите 
плейбеци – клапи, вътрешни стартове и др., 
съвместно с режисьора, композитора или му-
зикалния оформител. Участва в музикалната 
им разкадровка. 

По време на снимките на терен съгласува 
с оператора плановете в разкадровката на 
епизода или сцената и всички други условия 
за качествен първичен синхронен запис. Съоб-
разява се по време на теренния звукозапис с 
изискванията на постпродукционния процес. 
Наблюдава нивото на естествения шум и 
шумовете, съпътстващи снимачния процес и 
мизансцена, и се старае да ограничи техния 
ефект. Отправя изисквания към актьорите за 
силата и качеството на говора според мизан-
сцена, постановъчната сложност и особености-
те на конкретния проект. Избира звукозаписна 
техника, като се съобразява с мястото на 
снимки и особеностите на снимачния терен. 
Определя оптималния брой писти при запис 
на терен и разпределя източниците към съ-
ответните писти. Познава основните принци-
пи на работа и работи с „бамбук“ (boom), с 
подвижни, стационарни и радиомикрофони, 
със звукови пултове, разпределяйки входните 
сигнали към изходите, и регулира нивото на 
записа. Води дневник за синхронните записи.

Следи за спазване на времевия график, как-
то и технологията при работа в звукозаписно 
студио, и при констатиране на отклонения 
уведомява продуцента.

Изработва ритмограмите и звуковата пар-
титура при анимационните филми.

Участва съвместно с режисьора и оператора 
при избора на дубли, когато филмът е заснет 
синхронно. Отговаря за осъществяване на 
звуковата партитура на филма. 

Осъществява нахсинхронния говор на 
филма и нахсинхронния запис на масовки и 
синхронни ефекти. Отговаря за избора и ха-
рактера на всички звукови ефекти и атмосфери 
във филма. Избира необходимите специални 
звукови ефекти.

Съвместно с режисьора ръководи монта-
жа на отделните звукови фонограми – говор, 
музика, ефекти, масовки.

Осъществява прегледа на готовите фоногра-
ми и удостоверява годността им за мишунг. 
Знае и умее да изработи международна фоно-
грама на филма. Отговаря за съответствието 
на всички изходни звукови материали (мишунг, 
международна фонограма, оригинална музика) 
с изискванията на международните стандарти.

Участва в приемането на игралните копия 
на филма, включително до изработване на 
еталонно копие.

Спазва техническите изисквания за работа 
със звукозаписна апаратура в тонстудиото по 
време на мишунга. Работи с различни видове 
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смесителни пултове, прилагайки различни 
характеристики и способи за звуково смесване. 

Творчески съпоставя сюжетни, музикални и 
семантични елементи в звуковата фонограма 
на озвучавания визуален или сценичен продукт. 
Работи с компютърна работна станция със съ-
временен звуков софтуер и специфичен звуков 
хардуер. Използва технологията на цифровия 
запис, създавайки цялостна музикално-офор-
мителска партитура – запис на гласове, запис 
и подбор на звукови ефекти, подбор на музи-
кални и продукционни елементи, смесване на 
мастеринг в цифрова среда. Носи материална 
отговорност за ползваната магнитна лента и 
други звукозаписни материали.

Тоноператорът трябва да бъде организиран, 
мотивиран, интелигентен, да има чувство 
за отговорност, да умее да убеждава и да 
комуникира ефективно, да работи при про-
дължително натоварване. Необходимо е да 
има технически усет.

Работното му време е в зависимост от спе-
цификата на работата – може да бъде както 
с нормална продължителност в съответствие 
с Кодекса на труда, така и до късно вечер, в 
празничните и почивните дни. 

Работи с подвижна и стационарна звуко-
записна и смесителна техника – микрофони, 
смесителни пултове, магнетофони, DVD сме-
сители, компютри със звукозаписна хардуерна 
техника и специализиран софтуер, на терен и 
в звукозаписно студио. В работата си използва 
като средства за обработка на звука филтри, 
компресори, лимитери, експандери, ревербе-
ратори, закъснителни устройства, системи за 
шумопонижаване, компютърни програми и др.

2.2. Възможности за продължаване на 
професионалното обучение

Придобилите четвърта степен на профе-
сионална квалификация по професията „Тон-
оператор“ могат да се обучават за придобиване 
на квалификация по други професии от област 
на образованието „Изкуства“. Обучението по 
общата задължителна професионална под-
готовка – единна за всички професионални 
направления, както и част от отрасловата 
задължителна професионална подготовка и 
специфичната за професията професионална 
подготовка се зачита.

Лицата, придобили професионална квали-
фикация по професията „Тоноператор“, имат 
възможност за повишаване на квалификацията 
си в курсове и семинари, организирани от 
обучаващи институции, браншови организа-
ции и др.

2.3. Възможности за професионална реали-
зация съгласно Националната класификация 
на професиите и длъжностите (НКПД –  
2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 
27.12.2010 г. на министъра на труда и соци-
алната политика, изм. и доп. със заповеди 
№ РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426 от 
30.05.2011 г. и РД-01-529 от 30.06.2011 г.

Придобилите четвърта степен на про-
фесионална квалификация по професията 
„Тоноператор“ могат да работят във фил-
мови продукции, на свободна практика, в 
национални и местни ефирни и кабелни 
електронни медии на длъжности (профе-
сии) от единични групи 3035 Тоноператор, 
3521-3030 Техник, звукови ефекти, 3521-3031 
Техник, звук-студио, 3521-3032 Техник, звук-
тест, както и на други длъжности, допълнени 
при актуализиране на НКПД.

3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задъл-

жителна професионална подготовка – един-
на за всички професионални направления

След завършване на обучението по про-
фесията обучаваният трябва да:

• познава, спазва и прилага правилата за 
здравословни и безопасни условия на труд;

• умее да формулира проблеми, задава 
въпроси, прави отчет за извършената работа, 
установява и поддържа делови отношения;

• познава стопанското устройство на стра-
ната, разбира съществуващите икономичес-
ки отношения, процеси и явления и прави 
изводи за факторите, които ги пораждат;

• познава трудовото законодателство, 
определящо неговия статут, права и задъл-
жения;

• умее да работи в екип и да го ръководи, 
като участва активно при разпределение на 
задачите, съдейства на членовете на екипа 
при изпълнението им и търси помощ от тях, 
носи отговорност;

• осъществява ефективни работни взаи-
моотношения с колегите си;

• съзнава необходимостта и се старае да 
повишава квалификацията си с цел осигу-
ряване на бъдещи ангажименти;

• демонстрира творчески идеи, подходи 
и умения;

• умее да намира информация в интернет 
с помощта на компютър, работи със специ-
ализирани програмни продукти и продукти 
за създаване на документи;

• осъществява комуникация и ползва 
специализирана информация на чужд език;

• спазва професионалната етика и има 
етично поведение.

3.2. Цели на обучението по отрасловата 
задължителна професионална подготовка, 
единна за всички професии от професионал-
но направление „Аудио-визуални изкуства и 
техники, производство на медийни продукти“

След завършване на обучението по про-
фесията обучаваният трябва да:

• познава различните видове медии;
• познава процеса на производство на 

филмови, медийни и сценични продукти;
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• познава различните видове техника, из-
ползвана във всички етапи от създаването на 
филма (телевизионното предаване);

• познава ролята на всеки от участващите 
във филмовото производство: актьори, опе-
ратори, специалисти по монтаж, звук, освет-
ление, художници, музикални оформители, 
композитори и др.;

• познава форматите и носителите на ви-
зуална информация;

• познава характеристиките и разпознава 
основни епохи и стилове в изкуството;

• спазва етапите в изграждането на худо-
жествена творба;

• познава историята на киноизкуството, ви-
довете и жанровете кино, теорията на киното;

• познава популярни филмови и теле-
визионни творби и умее да ги анализира с 
характерната професионална терминология 
и изразни средства.

3.3. Цели на обучението по специфичната 
за професията „Тоноператор“ задължителна 
професионална подготовка 

След завършване на обучението по профе-
сията обучаваният трябва да:

• организира и реализира звукозапис на 
терен и постпродукцията на филмови и те-
левизионни продукции, радиопредавания и 
сценични представления;

• познава и използва в работата си специ-
фична професионална техника;

• прилага специфичните изразни средства 
на звукозаписа;

• създава условия и организира безопасна 
работа с оборудването в звукозаписното студио 
и ефективното му използване;

• познава и използва професионални зву-
кови програмни продукти;

• познава международните стандарти, из-
работва международна фонограма.

4. Резултати от ученето

Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Тоноператор“

1. Спазва здравословни и без-
опасни условия на труд 

1.1. Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд
1.2. Познава видовете звукозаписна техника и оборудване и спазва 
правилата при работа с тях
1.3. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.4. Взема адекватно решение в ситуация на инцидент по време на 
снимки (запис)
1.5. Спазва изискванията за опазване на околната среда
1.6. Оказва долекарска помощ при инциденти, възникнали по време 
на работа

2. Организира и координира ра-
ботата на група или екип

2.1. Осъществява ефективна комуникация с членовете на работния екип
2.2. Познава принципите на професионалната етика и ги прилага 
като модел на поведение
2.3. Координира работата на група от хора, като познава силните и 
слабите страни на всеки член от екипа
2.4. Умее да работи с представители от различни творчески профе-
сии – артисти, сценаристи, художници, композитори, звукооператори, 
монтажисти и др.

3. Използва информационни и 
комуникационни технологии

3.1. Използва съвременни информационни източници за професио-
нално развитие
3.2. Работи със специфични софтуерни програми за обработване на 
звук
3.3. Използва по време на работа съвременни комуникационни сред-
ства за общуване с екипите

4. Спазва изискванията на тру-
довото законодателство 

4.1. Описва видовете медии (частни, държавни и общински) и тех-
ния статут
4.2. Характеризира документите, свързани с трудовото законода-
телство – трудов договор, допълнително споразумение, длъжностна 
характеристика и др.
4.3. Познава изискванията на Кодекса на труда, свързани с работ-
ното време, почивките, отпуските, формите на заплащане и други 
права и задължения на лицата, практикуващи творчески професии
4.4. Може да съставя документи, свързани с постъпване и напускане 
на работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения и 
др., вкл. и с помощта на компютър
4.5. Познава изискванията за заемане на различни длъжности в 
киното или телевизията
4.6. Осъществява творческа атмосфера с членовете на работния екип
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Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 2130401 „Тоноператорство“

5. Извършва предварителна под-
готовка за озвучаване

5.1. Характеризира драматургията на съответната филмова или те-
левизионна продукция, радиопредаване и сценично представление
5.2. Описва видовете звук – говор, музика, шум, ефекти, и различията 
в честотните им спектри
5.3. Умее да създава реалистична звукова фонограма
5.4. Уточнява с режисьора звуковата концепция на визуалното про-
изведение и по време на работа се придържа към нея
5.5. Подготвя необходимите плейбеци – клапи, вътрешни стартове и др.
5.6. Провежда и одобрява звуковите актьорски проби и дава препо-
ръки за дублаж на актьори
5.7. Подбира необходимата звукова и озвучителна техника за работа 
на терен
5.8. Подбира необходимата звукова и озвучителна техника за работа 
в снимачното студио
5.9. Подрежда микрофоните в студиото по начин, осигуряващ полу-
чаване на оптимален акустичен резултат
5.10. Разработва и съгласува плановете по разкадровка на епизода 
или сцената
5.11. Създава подходящи условия за извършване на качествен пър-
вичен синхронен запис

6. Осъществява различни видове 
звукозапис и озвучаване на заснет 
материал

6.1. Умее да регулира и обработва звука при запис
6.2. Описва основните методи за озвучаване – озвучаване след зас-
немане, синхронен запис, предварително озвучаване, озвучаване без 
синхронизация
6.3. Характеризира процеса реверберация и основните му парамет-
ри – време на реверберация и честотна характеристика
6.4. Извършва синхронизация на картината със звука
6.5. Умее да синхронизира надписи и звук чрез ритмограма
6.6. Описва акустичните изисквания към помещенията за озвучаване
6.7. Характеризира диапазона на чувствителност на човешкия слух
6.8. Осъществява синхронен запис
6.9. Умее да осъществява звукова партитура

7. Организира и извършва син-
хронен звукозапис на терен

7.1. Осъществява запис на говор, атмосфера и ефекти на снимачната 
площадка
7.2. Контролира нивото на естествения шум и при необходимост 
намалява относителното му ниво в записа
7.3. Оказва контрол върху шумовете, съпътстващи снимачния процес
7.4. Отправя препоръки към актьорите за силата и качеството на 
говора
7.5. По време на синхронен запис работи с „бамбук“ (boom), под-
вижни, стационарни и радиомикрофони 
7.6. Определя оптималния брой писти при запис на терен
7.7. Разпределя източниците към съответните писти
7.8. Работи със звукови пултове – разпределя входните сигнали към 
изходите и регулира нивото на записа
7.9. Извършва балансиране на звука от източниците по тембър
7.10. Избира звукозаписната техника според мястото на снимки и 
особеностите на снимачния терен

8. Извършва озвучаване на заснет 
материал – постпродукция

8.1. Изготвя план за монтажно-озвучителния период
8.2. Прави заедно с режисьора и музикалния оформител (композитора) 
музикалната и звуковата разкадровка на заснетия снимачен материал
8.3. Работи със звукови смесителни пултове и апаратура
8.4. Използва различни характеристики и способи за звуково смесване
8.5. Съпоставя творчески сюжетни, музикални и семантични еле-
менти в звуковата фонограма
8.6. Работи с компютърна работна станция, като използва съвременен 
звуков софтуер и специфичен звуков хардуер
8.7. Създава цялостна звуково-музикална партитура с технологията 
на цифровия или аналоговия запис, смесвайки атмосфера от сни-
мачната площадка, звукови ефекти, говор и музика
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Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

9. Извършва озвучаване на ани-
мационен филм и рекламен клип 
по ритмограма

9.1. Изработва ритмограмите за анимационния филм и рекламите
9.2. Изработва звуковата партитура за анимационния филм
9.3. Извършва синхронизиране на звука с картината по ритмограмата

10. Работи със звукозаписна, оз-
вучителна и смесителна звукова 
техника

10.1. Спазва основните технически правила за извършване на озву-
чителна дейност
10.2. Следи творческите екипи и спазва техническите и технологич-
ните изисквания на звукозаписната и постпродукционната апаратура
10.3. Контролира техническите проби на озвучителната техника
10.4. Описва особеностите на записа с различните видове микрофони
10.5. Умее да осъществява плавност в звуковите преходи
10.6. Работи с различни видове смесителни пултове и апаратура
10.7. Осъществява контрол върху негативния монтаж при синхронен 
запис
10.8. Прилага средствата за обработка на звука – филтри, компресори, 
лимитери, експандери, ревербератори, системи за шумопонижаване, 
закъснителни устройства
10.9. Работи с професионални дигитални програмни продукти

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основното предназначение на учебния 

кабинет е провеждането на обучение по 
теория на професията. Обзавеждането на 
учебния кабинет включва: работно място на 
обучаващия и работни места за всеки обу-
чаван (работна маса и стол), учебна дъска, 
мебели, телевизор, екран за прожектиране, 
DVD, видеотехника, компютър с мултиме-
диен проектор и други технически средства 
за обучение. 

5.2. Учебно звукозаписно студио
Учебното звукозаписно студио трябва да 

бъде оборудвано със звукозаписни и смеси-
телни пултове, микрофони, компютри със 
специален софтуер и друга звукозаписна и 
звукообработваща техника.

6. Изисквания към обучаващите 
Право да преподават теория и практика по 

професията „Тоноператор“ – четвърта степен 
на професионална квалификация, имат лица 
с образователно-квалификационна степен 
„магистър“ или „бакалавър“ от професио-
нални направления „Музикално и танцово 
изкуство“, „Теория на изкуствата“, „Общест-
вени комуникации и информационни науки“, 
„Театрално и филмово изкуство“ и други със 
специалност, съответстваща на предмета/
модула/дисциплината, която преподават, 
както и квалификация или професионален 
опит в сферата на аудио-визуалните изкуства.

Препоръчително е на всеки три години 
обучаващите да преминават курс за акту-
ализиране на професионалните знания и 
умения.
686

НАРЕДБА № 13 
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по профе-
сията „Аниматор“

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Държав-
ното образователно изискване (ДОИ) за при-
добиването на квалификация по професията 
213090 „Аниматор“ от област на образование 
„Изкуства“ и професионално направление 213 
„Аудио-визуални изкуства и техники; производ-
ство на медийни продукти“ съгласно Списъка 
на професиите за професионално образование 
и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за профе-
сионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване 
за придобиването на квалификация по професи-
ята 213090 „Аниматор“ съгласно приложението 
към тази наредба определя изискванията за 
придобиването на четвърта степен на профе-
сионална квалификация за специалностите 
2130901 „Анимация“ и 2130902 „Компютърна 
анимация“.

Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рам-
ковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона 
за професионалното образование и обучение се 
разработват учебни планове и учебни програми 
за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II
Съдържание на Държавното образователно 

изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят 
професионалните компетенции в края на 
обучението по професията, които гарантират 
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на обучаемия възможност за упражняване на 
професията 213090 „Аниматор“.

(2) Държавното образователно изискване за 
придобиването на квалификация по професи-
ята „Аниматор“ определя общата, отрасловата 
и специфичната задължителна професионална 
подготовка за професията, както и задължи-
телната чуждоезикова подготовка по профе-
сията и избираемата подготовка. 

(3) Съдържанието на всеки вид задължи-
телна професионална подготовка по ал. 2 
включва:

1. необходимите професионални компе-
тенции (знания, умения и професионално-
личностни качества); 

2. тематичните области, от които се фор-
мира съдържанието на учебните предмети/
модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и вхо-
дящото минимално образователно равнище, 
описанието на професията, целите на обуче-
нието, резултатите от ученето, изискванията 
към материалната база и изискванията към 
обучаващите.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми 

за обучение по професията, действащи към 
влизане в сила на тази наредба, се прилагат 
до разработване и утвърждаване на учебните 
планове и учебните програми по чл. 3.

§ 2. Тази наредба се издава на основание 
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона 
за народната просвета. 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: Сергей Игнатов

Приложение 
към чл. 2

Държавно образователно изискване за при-
добиване на квалификация по професията 

 „Аниматор“

Професионално направление:

213 Аудио-визуални изкуства и техники; 
производство на медийни продукти

Наименование на професията: 

213090 Аниматор

Специалности: Степен на профе-
сионална квалифи-
кация:

2130901 Анимация Четвърта

2130902 К о м п ю т ъ р н а 
анимация

Четвърта

1. Входни характеристики 
1.1. Изисквания за входящо минимално 

образователно равнище за лица, навършили 
16 години.

За придобиване на четвърта степен на 
професионална квалификация по професията 
„Аниматор“ от Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение по 
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра 
на образованието, младежта и науката със 
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и 
доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., 
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед 
№ РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-
274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., 
Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед 
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-
09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-
621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 
01.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. 
и Заповед № РД-09-1805 от 09.12.2011 г.) вхо-
дящото минимално образователно равнище е 
завършено средно образование.

1.2. Изисквания за входящо квалификаци-
онно равнище или професионален опит

Ако за обучение по професията „Анима-
тор“ с придобиване на четвърта степен на 
професионална квалификация кандидатстват 
лица, завършили обучение за придобиване на 
професионална квалификация по професии от 
професионално направление „Аудио-визуални 
изкуства и техники; производство на медийни 
продукти“, „Изящни изкуства“, „Приложни 
изкуства и художествени занаяти“ и др., част 
от обучението им се зачита и се организира 
надграждащо обучение. Съдържанието на 
обучението се определя след сравнение на 
компетенциите и резултатите от ученето, опи-
сани в държавните образователни изисквания 
(ДОИ) за придобиване на квалификация по 
съответните професии.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич-

ностни качества, особености на условията на 
труд, оборудване и инструменти, изисквания 
за упражняване на професията, определени в 
законови и подзаконови актове (здравословно 
състояние, правоспособност и др.)

Аниматорът създава анимационни филми, 
рекламни клипове, участва в игрални и докумен-
тални филми с анимационни ставки и похвати, 
като заснема пофазово създадени рисунки за 
изграждане на движение. Създава и раздвижва 
компютърни триизмерни образи или раздвижва 
неподвижни предмети в различни положения 
спрямо вертикалната ос на камерата, като по 
този начин създава илюзия за цялостно дви-
жение при прожекция с определена скорост.
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Работи с различни видове анимация – чрез 
фотографиране на нарисуван образ (класическа 
рисувана) или със създаване на обемни фор-
ми от различен материал (обемна, куклена, 
пластелинова), изрезкова, анимация върху 
лента (безкамерна), компютърна 3D (трииз-
мерна) анимация.

Изработването на анимационен продукт 
включва много етапи и процеси от генери-
рането на идеи за изграждане на модели до 
редактирането и завършването на крайния 
продукт. Всеки от етапите може да включва 
няколко специфични задачи.

Аниматорът в областта на класическата 
анимация (рисувана, обемна, изрезкова и 
др.) създава концепция за всеки анимационен 
продукт – сюжет, мотиви, теми, идеи, герои, 
прерастване на изображението в художествен 
образ, декор и др. Сканира, оцветява и под-
режда кадрите на анимационния филм на ком-
пютър. Преди започване на снимачния процес 
аниматорът извършва цялостна проверка на 
плаките, открива и отстранява допуснатите 
грешки преди процеса на заснемане. 

В работата си аниматорът използва раз-
лични техники и изразни средства – скелетна 
анимация, улавяне на движението и др. Стреми 
се всички движения в кадъра да са макси-
мално изразителни. Контролира цялостното 
едромащабно движение. Извършва сканиране 
на отделните фази, компютърна обработка и 
компановка на цялостно изградените кадри. 
Създава опростена версия на обекта, свързана 
с неговата конструкция. Определя позицията 
на всеки сегмент от модела на скелетната 
конструкция чрез анимиращи променливи 
авари. Прилага различни методи за анимира-
не – „анимация чрез ключови кадри“, „запис 
на движенията“ и др.

При създаване на рисувана анимация 
аниматорът работи върху работна маса, снаб-
дена с просветка, щифт, форматка и схема 
за размерите. Основните дейности, които 
извършва, са:

– създава рисунка за всеки квадрат (кадър) 
от филмовата лента;

– отчита различните є компоненти, като 
дебелината на контура, точната композиция 
на персонажа и детайлите в кадъра;

– работи с молив, туш, цветно мастило, 
бои, хартия, целулоидна плака, като рисува 
с максимална точност;

– използва характеристиките на екстериора, 
интериора, детайла, предмета;

– владее различните принципи на пер-
спективата;

– прилага законите на покадрово раз-
движване;

– съобразява се със сложните взаимовръзки 
между изобразителното изкуство и снимачната 
техника и монтажа.

При компютърната анимация аниматорът 
използва специализиран софтуер за създаване 
на компютърно генерирани образи и движе-
щи се изображения с помощта на компютър. 
Той трябва да умее да проектира героите, да 
ги текстурира и създава триизмерна околна 
среда. Привежда ги в състояние на движение, 
говор, танци, летене и др. 

В своята професионална дейност компю-
търният аниматор използва специализирани 
компютърни програми и подпомагаща ком-
пютърна техника за покадрово изграждане на 
време-пространствения анимационен образ. 
Добавя в 3D моделите заобикаляща среда, 
специални ефекти, реални състояния и др.

Освен филми аниматорът може да създава 
видеоигри, архитектурни и медицински презен-
тации. Самостоятелно или в екип аниматoрът 
създава сценарий и сториборд (нарисувана 
разкадровка на цялостното действие). За целта 
той осъществява последователно следните 
процеси: моделиране, текстуриране, аними-
ране, осветяване, визуализиране, създаване 
на триизмерна околна среда.

При компютърната анимация аниматорът 
извършва операции за компютърно обработ-
ване на изображенията:

– прилагане на геометрични трансфор-
мации (преместване, мащабиране, ротация);

– цветови корекции – върху интензитета 
на цвета и контраста, преобразуване в друго 
цветно пространство;

– комбиниране на две или повече изобра-
жения;

– интерполация;
– разделяне изображението на области.
Извършва различни видове анимационни 

прикрепвания – повърхностно, прикрепване 
на движение по повърхност, прикрепване 
към път, прикрепване на местоположение, 
свързващо, насочващо, прикрепване спрямо 
координатната ос.

За аниматора е важно да умее да работи 
в екип заедно с колегите си, като проявява 
отговорност, осъществява ефективна комуни-
кация, спазва сроковете и се придържа към 
установените правила и изисквания. 

За успешното упражняване на профе-
сията аниматорът трябва да бъде сръчен, 
точен, търпелив, да има образно мислене, 
силна концентрация на вниманието. Тряб-
ва да притежава много добри технически 
умения, да умее добре да рисува, както и да 
притежава умения за генериране на идеи и 
на нестандартни решения. Необходимо е да 
има пространствена представа и творческо 
въображение, способност за импровизации и 
хрумвания. За реализиране на планираните 
творчески идеи аниматорът трябва да прите-
жава предприемачески знания и умения, да 
може ефективно да представя и презентира 
идеи и проекти, както и да убеждава. 
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Работното място на аниматора може да 
бъде офис или студио в зависимост от ролята 
му и вида на анимацията.

Аниматорът може да работи като самона-
ето лице на свободна практика или на трудов 
договор в рекламни агенции, национални и 
местни ефирни и кабелни електронни медии, 
както и да работи в киностудии.

2.2. Възможности за продължаване на 
професионалното обучение

Придобилите четвърта степен на професи-
онална квалификация по професията „Анима-
тор“ могат да се обучават за придобиване на 
квалификация по други сродни професии от 
област на образованието „Изкуства“. Обучени-
ето по общата задължителна професионална 
подготовка – единна за всички професионални 
направления, както и част от отрасловата 
задължителна професионална подготовка и 
специфичната за професията професионална 
подготовка се зачита.

Аниматорът непрекъснато трябва да по-
вишава квалификацията си чрез обучение в 
използването на съвременни технологии и 
софтуер в анимацията. Лицата, придобили 
четвърта степен на професионална квали-
фикация по професията „Аниматор“, имат 
възможност за участие в курсове и семинари, 
организирани от национални и международни 
обучаващи институции, браншови организа-
ции и др.

2.3. Възможности за професионална ре-
ализация съгласно Националната класи-
фикация на професиите и длъжностите 
(НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-
01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда 
и социалната политика, изм. и доп. със запо-
веди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426 
от 30.05.2011 г. и РД-01-529 от 30.06.2011 г.

Придобилите четвърта степен на про-
фесионална квалификация по професията 
„Аниматор“ могат да работят на свободна 
практика или в национални и местни ефир-
ни и кабелни електронни медии, както и в 
киностудии на длъжности, подходящи за тях-
ната квалификация на длъжности (професии) 
2166-8001 Компютърен аниматор, 3521-3012 
Оператор, анимационен филм, както и на 
други длъжности, допълнени при актуали-
зиране на НКПД.

3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задъл-

жителна професионална подготовка – единна 
за всички професионални направления

След завършване на обучението по про-
фесията обучаваният трябва да:

• познава, спазва и прилага правилата за 
здравословни и безопасни условия на труд; 

• умее да формулира проблеми, задава 
въпроси, прави отчет за извършената работа, 
установява и поддържа делови отношения;

• познава стопанското устройство на стра-
ната, разбира съществуващите икономически 
отношения, процеси и явления и прави изводи 
за факторите, които ги пораждат;

• познава трудовото законодателство, опре-
делящо неговия статут, права и задължения;

• ръководи и умее да работи в екип, като 
участва активно при разпределение на зада-
чите, съдейства на членовете на екипа при 
изпълнението им и търси помощ от тях; носи 
отговорност;

• осъществява ефективни работни взаимо-
отношения с колегите си;

• съзнава необходимостта от повишаване 
на квалификацията и целенасочено планира 
участието си в различни форми за продължа-
ващо професионално усъвършенстване;

• демонстрира творчески идеи, подходи 
и умения;

• умее да намира информация в интернет, 
работи със специализирани програмни про-
дукти и продукти за създаване на документи;

• владее чужд език на ниво, позволяващо 
му да осъществява ефективна устна и писмена 
комуникация по професионални и други теми; 

• спазва професионалната етика и има 
етично поведение.

3.2. Цели на обучението по отраслова-
та задължителна професионална подготов-
ка – единна за всички професии от професио-
нално направление „Аудио-визуални изкуства 
и техники; производство на медийни продукти“

След завършване на обучението по профе-
сията обучаваният трябва да:

• характеризира различните видове печатни 
и електронни медии;

• познава продуцентската дейност и  
описва в детайли процеса на производство на 
медийни продукти;

• умее да работи с различни видове техни-
ка – анимационна, компютърна, операторска, 
осветителна и монтажна;

• умее да обработва филмови и фотома-
териали;

• познава видовете музика и възможностите 
на звука за озвучаване на анимационния филм;

• познава форматите и носителите на ви-
зуална информация;

• описва характеристиките и разпознава 
основни епохи и стилове в изкуството;

• характеризира етапите в изграждане на 
художествена творба;

• познава изискванията и принципите 
за изграждане на композицията на аудио-
визуалното произведение и ги прилага при 
изпълнение на конкретна композиция;

• проследява в исторически план етапите 
в развитието на анимацията;

• анализира анимационни творби, като 
използва характерната терминология и из-
разни средства.
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3.3. Цели на обучението по специфичната 
за професията „Аниматор“ задължителна 
професионална подготовка 

След завършване на обучението по профе-
сията обучаваният трябва да:

• умее да работи в областта на различ-
ни видове анимация и да създава различни 
визуални продукти – филми, реклами и др.;

• работи с компютърен хардуер и специ-
ализиран софтуер за създаване на компютърно 
генерирани образи и движещи се изображения;

• рисува на плаки или на други носители;
• работи с изрезки, с обемни материали 

или други материали и предмети;
• владее техники на рисуване с различни 

видове бои (акварелни, темперни, маслени, 
пастелни), моливи, туш;

• обработва мек пластичен материал със 
съответни инструменти –  пластилин, моде-
лин, глина, восък;

• използва по предназначение инструменти 
за обработване на мек пластичен материал – 
нож, ланцета, шпакла.

4. Резултати от ученето

Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Аниматор“

1. Спазва изискванията за здравословни 
и безопасни условия на труд

1.1. Знае и прилага правилата за здравословни и безопасни 
условия на труд
1.2. Познава видовете техника и оборудване и спазва правилата 
за безопасна работа с тях
1.3. Посочва вредното въздействие на консумативите, използ-
вани в лабораторията, и познава мерките, които се прилагат 
за предотвратяването му 
1.4. Знае и прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.5. Взема адекватно решение в ситуация на инцидент или друга 
извънредна ситуация, възникнала по време на работа
1.6. Спазва изискванията за опазване на околната среда
1.7. Оказва долекарска помощ при възникнали инциденти на 
работното място 

2. Организира и координира работата 
на група или екип

2.1. Осъществява ефективна комуникация с членовете на ра-
ботния екип
2.2. Спазва принципите на професионалната етика и ги прилага 
като модел на поведение
2.3. Координира работата на група от хора, като познава сил-
ните и слабите страни на всеки член от екипа
2.4. Умее да работи с представители на различни творчески 
професии – сценаристи, художници, композитори, звукоопера-
тори, монтажисти и др.

3. Използва информационни и кому-
никационни технологии

3.1. Използва съвременни информационни технологии за про-
фесионално развитие
3.2. Прилага специфичен за професията на аниматора специ-
ализиран софтуер
3.3. По време на работа общува с екипите чрез използване на 
съвременни комуникационни средства 

4. Спазва разпоредбите на трудовото 
законодателство 

4.1. Описва статута на различните видове медии – частни, 
държавни и общински, и посочва тяхното значение 
4.2. Прави описание на структурата и съдържанието на докумен-
тите, свързани с трудовото законодателство – трудов договор, 
допълнително споразумение, длъжностна характеристика и др.
4.3. Познава разпоредбите на Кодекса на труда, свързани с  
работно време, почивки, отпуски, форми на заплащане и дру-
ги права и задължения на лицата, практикуващи творчески 
професии
4.4. Попълва документи, свързани с постъпване и напускане на 
работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения 
и др. 
4.5. Познава изискванията към образованието и квалификаци-
ята, необходими за заемане на различни длъжности и позиции 
в киното или телевизията 
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Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

5. Познава различните видове ани-
мация, етапите и операциите при 
създаване на анимационни продукти 

5.1. Проследява в исторически план основните етапи в разви-
тието на анимацията
5.2. Характеризира спецификата на принципите и техниките, 
прилагани в анимацията в отделните етапи от нейното исто-
рическо развитие
5.3. Описва задълбочено методите и техниките, използвани в 
съвременната анимация при създаване на анимационни продукти 
5.4. Посочва последователността на етапите и операциите в 
процеса на създаване на анимационни продукти 
5.5. Назовава и класифицира основните материали, предмети 
и средства, използвани в анимацията
5.6. Определя характеристиките на завършения анимационен про-
дукт и посочва основните изисквания за определяне на качеството му

6. Създава различни визуални про-
дукти – филми, реклами и др., при 
спазване на технологичната последо-
вателност на етапите и операциите

6.1. Посочва последователността на етапите и операциите при 
изработване на различни визуални продукти 
6.2. Ефективно организира работното си място
6.3. Правилно подбира материалите, необходими за изработва-
нето на визуалния продукт в зависимост от функционалното 
му предназначение
6.4. Избира подходящ компютърен софтуер, необходим за из-
работването на визуалните продукти
6.5. Спазва технологичната последователност в процеса на 
създаване на различни визуални продукти
6.6. Точно и прецизно следи за спазване на техническите параметри 
и естетическите изисквания на създадените визуални продукти 
6.7. Оценява качеството на създадените визуални продукти

Специфични за специалност 2130901 „Анимация“

7. Създава образи чрез рисуване 7.1. Умее да рисува фигури на хора и животни, растения, пред-
мети и др.
7.2. Рисува на плаки или други носители
7.3. Рисува с бои (акварелни, темперни, маслени, пастелни), 
моливи, туш и др.
7.4. Има знания за живопис, цветове, гами, колорит, нюанс, тон
7.5. Прилага линейна и въздушна перспектива при изграждане 
на пространството
7.6. Подбира подходящ формат и мащаб на рисунката
7.7. Познава етапите на създаване на рисувана творба– идея, 
скица, ескиз

8. Създава изрезкови и обемни обекти 8.1. Използва различни материали при създаване на изрезкови 
обекти
8.2. Работи с различни видове хартия, макетен нож, линеал
8.3. Създава обемни материали – кукли и предмети
8.4. Работи с мек пластичен материал – пластилин, моделин, 
глина, восък
8.5. Работи с инструменти за мек пластичен материал– нож, 
ланцета, шпакла, тел за рязане на глина и др.

9. Работи с различните видове класи-
ческа анимация 

9.1. Посочва видовете анимация и основните изразни средства
9.2. Познава характерните особености на различните видове 
анимация – рисувана, куклена, изрезкова, обемна, рисунка 
върху лента
9.3. Анализира общите черти и различията при различните 
видове анимация 
9.4. Създава анимационни продукти, като използва различни-
те видове анимация – рисувана, куклена, изрезкова, обемна, 
рисунка върху лента
9.5. Познава и прилага принципите и различните методи за аними-
ране – анимация чрез ключови кадри, запис на движенията и др.
9.6. Владее основните техники на изобразителното изкуство – 
графика, живопис и др.
9.7. Използва основни естетически категории – символ, мета-
фора, алегория, асоциация и др.
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Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

10. Създава проект на класически 
анимационен филм

10.1. Привежда аргументи при изграждането на концепция за 
създаване на класически анимационен филм
10.2. Създава концепция на класически анимационен филм – сю-
жет, мотиви, теми, идеи, герои, прерастване на изображението 
в художествен образ, декор и др.
10.3. Подготвя сценарий, като използва основни естетически 
категории – символ, метафора, алегория, асоциация и др.
10.4. Самостоятелно или съвместно с екипа подготвя цялостен 
проект за създаване на класически анимационен филм – ано-
тация, сториборд, експликация, календарен план, бюджет и др.
10.5. Създава макети, изрезки, обемни обекти (кукли) и др. за 
всеки квадрат (кадър) от филмовата лента

11. Създава класически анимационен 
филм

11.1. Познава етапите и спазва последователността им при 
създаване на класически анимационен филм
11.2. Създава рисунка за всеки квадрат (кадър) от филмовата лента
11.3. Работи върху целулоидни плаки, хартиен или друг носител 
с молив, туш, цветно мастило, бои
11.4. Създава нарисувана разкадровка на цялото действие – сто-
риборд
11.5. Извършва цялостна проверка на плаките преди започване 
на снимачния процес
11.6. Oтчита допуснатите грешки и ги отстранява преди заснемане
11.7. Владее принципите на линейната, сферичната и въздуш-
ната перспектива
11.8. Прилага законите на светлосянката
11.9. Извършва сканиране на кадрите
11.10. Обработва кадрите с помощта на специализиран софтуер

Специфични за специалност 2130902 „Компютърна анимация“

12. Познава специализирания софтуер 
и техниките, използвани в компютър-
ната анимация 

12.1. Задълбочено представя характеристиките и спецификата 
на съвременната компютърна анимация
12.2. Описва специфичните изисквания за създаване на ани-
мационен продукт 
12.3. Проследява основните фази при създаване на анимаци-
онен продукт чрез използване на специализиран софтуер за 
компютърна анимация 
12.4. Познава и категоризира по сложност основните видове 
софтуерни продукти, използвани в компютърната анимация
12.5. Описва творческия подход при работа в тримерно прос-
транство от гледна точка на използваните основни естетически 
категории 

13. Създава анимационен филм, като 
използва специализиран софтуер

13.1. Създава концепция на компютърен анимационен филм
13.2. Подготвя сценарий за създаване на компютърен анимацио-
нен филм, като използва основни естетически категории – сим-
вол, метафора, алегория, асоциация и др.
13.3. Подготвя проект за компютърен анимационен филм – ано-
тация, сториборд, експликация, календарен план бюджет и др. 
13.4. Създава рисувана разкадровка на цялото действие – сто-
риборд 
13.5. Определя позицията на всеки сегмент от модела чрез 
авари – анимиращи променливи
13.6. Осъществява последователно процесите моделиране, текс-
туриране, анимиране, осветяване, визуализиране
13.7. Прилага различни методи за анимиране – чрез ключови 
кадри, запис на движенията
13.8. Извършва различни видове ротационни прикрепва-
ния – повърхностно, прикрепване към път, на местоположение, 
спрямо координатната ос, свързващо, насочващо 
13.9. Прилага специализиран софтуер за компютърна обработка 
на образите

14. Извършва операции за компютърно 
обработване на изображенията

14.1. Познава последователността на операциите за компютърно 
заснемане на изображенията
14.2. Прилага геометрични трансформации – преместване, 
мащабиране, ротация
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Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

14.3. Извършва цветови корекции – върху интензитета на цвета 
и контраста, преобразуване в друго цветно пространство
14.4. Умее да извършва комбиниране на две или повече изо-
бражения и интерполация
14.5. Умее да разделя изображението на области

15. Работи със специфични програмни 
продукти за създаване на компютърен 
анимационен продукт

15.1. Раздвижва компютърно генерирани образи чрез използване 
на специализиран софтуер 
15.2. Обработва записано с помощта на актьор движение, като 
използва специализиран софтуер 
15.3. Създава динамични симулации на твърди тела със спе-
циализиран софтуер
15.4. Работи със специализиран софтуер за предварителна ви-
зуализация на сцените с цел корекции само на необходимите 
елементи (ако се налага)
15.5. Работи със специализиран софтуер за създаване на вир-
туални ефекти и допълнения към декора 
15.6. Работи със специализиран софтуер за създаване на симу-
лации на ефекти от истинска камера

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Учебният кабинет трябва да разполага с 

работно място за обучаващия (работна маса 
и стол), работно място за всеки обучаван (ра-
ботна маса и стол), учебна бяла дъска, мебели 
(предимно шкафове за различни цели), плазмен 
телевизор, екран за прожектиране, DVD, видео-
техника, компютър със специализиран софтуер 
за демонстрации, мултимедиен проектор, филми 
и други технически средства за обучение.

5.2. Учебно студио
Учебното студио трябва да бъде оборудвано 

с компютър със специализиран софтуер за 
всеки обучаван, принтер, скенер, мултимедия, 
екран и др.

5.3. Учебно ателие
Ателието трябва да разполага с подходящи 

стативи, маси с просветки, таблети и др. за 
всеки обучаван. 

6. Изисквания към обучаващите по теория 
и практика

Право да преподават теория и практика 
по професията „Аниматор“ – четвърта степен 
на професионална квалификация, имат лица 
с образователно-квалификационна степен 
„магистър“ или „бакалавър“ от професио-
нални направления „Теория на изкуствата“, 
„Обществени комуникации и информационни 
науки“, „Изобразително изкуство“, „Театрално 
и филмово изкуство“ и др., които имат квали-
фикация или професионален опит в областта 
на компютърната и класическата анимация 
и аудио-визуалните изкуства в съответствие 
с предмета/модула на дисциплината, която 
преподават.

Препоръчително е на всеки три години 
обучаващите да преминават курс за актуали-
зиране на професионалните знания и умения.
690

НАРЕДБА № 14 
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по профе-
сията „Каменоделец“

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Дър-
жавното образователно изискване (ДОИ) 
за придобиването на квалификация по про-
фесията 215060 „Каменоделец“ от област на 
образование „Изкуства“ и професионално 
направление 215 „Приложни изкуства и за-
наяти“ съгласно Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение по 
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното 
образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изис-
кване за придобиването на квалификация по 
професията 215060 „Каменоделец“ съгласно 
приложението към тази наредба определя 
изискванията за придобиването на втора 
степен на професионална квалификация за 
специалностите 2150601 „Каменоделство“ и 
2150602 „Декоративни скални облицовки“.

Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рам-
ковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от 
Закона за професионалното образование и 
обучение се разработват учебни планове и 
учебни програми за обучението по специал-
ностите по чл. 2.

Раздел II
Съдържание на Държавното образователно 

изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят 
професионалните компетенции в края на 
обучението по професията, които гарантират 
на обучаемия възможност за упражняване на 
професията 215060 „Каменоделец“.
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(2) Държавното образователно изискване 
за придобиването на квалификация по про-
фесията „Каменоделец“ определя общата, 
отрасловата и специфичната задължителна 
професионална подготовка за професията, 
както и избираемата подготовка. 

(3) Съдържанието на всеки вид задължи-
телна професионална подготовка по ал. 2 
включва:

1. необходимите професионални компе-
тенции (знания, умения и професионално-
личностни качества); 

2. тематичните области, от които се фор-
мира съдържанието на учебните предмети/
модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и вхо-
дящото минимално образователно равнище, 
описанието на професията, целите на обуче-
нието, резултатите от ученето, изискванията 
към материалната база и изискванията към 
обучаващите.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми 

за обучение по професията, действащи към 
влизане в сила на тази наредба, се прилагат 
до разработване и утвърждаване на учебните 
планове и учебните програми по чл. 3.

§ 2. Тази наредба се издава на основание 
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона 
за народната просвета. 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: Сергей Игнатов

Приложение 
към чл. 2

Държавно образователно изискване за придо- 
биване на квалификация по професията 

„Каменоделец“

Професионално направление:

215 Приложни изкуства и занаяти 

Наименование на професията:

215060 Каменоделец

Специалности: Степен на профе-
сионална квали-
фикация

2150601 Каменоделство Втора

2150602 Декоративни скал-
ни облицовки

Втора

1. Входни характеристики 
1.1. Изисквания за входящо минимално 

образователно равнище за ученици и за лица, 
навършили 16 години

За придобиване на втора степен на про-
фесионална квалификация по професията 
„Каменоделец“ от Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение по 

чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра 
на образованието, младежта и науката със 
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и 
доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., 
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., За-
повед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Запо-
вед № РД-09-274 от 18.02 .2005 г., Запо-
вед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Запо-
вед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед 
№ РД-09 -1891 от 30.11.20 07 г. , Заповед 
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-
09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-
621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД 09-1728 
от 01.12.2010 г. Заповед № РД-09-748 от 
13.06.2011 г. и Заповед № РД-09-1805 от 
09.12.2011 г.) входящото минимално образо-
вателно равнище е:

– за ученици – завършено основно об-
разование или завършен клас от средното 
образование при срок на обучението до 4 
години (рамкова програма Б) или завършено 
основно образование при срок на обучението 
4 години (рамкова програма В);

– за лица, навършили 16 години – завършен 
клас на средното образование или завършено 
средно образование при срок на обучението 1 
година (рамкова програма Б) или завършено 
основно образование при срок на обучението 
4 години (рамкова програма В).

1.2. Изисквания за входящо квалифика-
ционно равнище или професионален опит

За обучение по професията „Камено-
делец“ с придобиване на втора степен на 
професионална квалификация не се изисква 
предишна професионална квалификация или 
професионален опит.

За лица с професионален опит се орга-
низира обучение по професията „Камено-
делец“ с придобиване на втора степен на 
професионална квалификация, което включва 
усвояване на компетенциите, описани в т. 4 
на настоящото ДОИ, които кандидатът не 
притежава.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич-

ностни качества, особености на условията на 
труд, оборудване и инструменти, изисквания 
за упражняване на професията, определени в 
законови и подзаконови актове (здравословно 
състояние, правоспособност и др.)

Каменоделецът обработва машинно или 
ръчно камък и изработва промишлени, архи-
тектурни и художествени изделия, извършва 
и монтажни дейности по изпълнение на вер-
тикални облицовки, балюстради, стълбища, 
настилки, включително и павета.

Работи както на закрито – в работилници, 
ателиета и цехове, специализирани в обра-
ботка на камък, каменни изделия и скално-
облицовъчни материали, така и на открито.
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Използва различни видове режещи, шлай-
фащи и полиращи инструменти и машини, 
както и ръчни, електрически или пневма-
тични машини за предварителна, основна и 
довършителна обработка на камъка.

Каменоделецът работи обикновено в 
условия на запрашеност, шум, влажност и 
вибрации, което изисква да носи предпазни 
средства – противопрашни маски, предпазни 
ръкавици и очила.

При изпълнение на трудовите си дейности 
каменоделецът трябва да бъде сръчен, тър-
пелив и упорит. Необходима е физическа из-
дръжливост, за да може да пренася и повдига 
скални материали. Трябва да е психически 
устойчив при извършване на еднообразни, 
рутинни дейности, да има готовност за работа 
в екип, да спазва изискванията на правилни-
ци, наредби и други документи, съдържащи 
предписания за работа.

Каменоделецът трябва да може да разчита 
и изпълнява работни проекти и чертежи, да 
изработва схеми и скици и да предлага на 
клиентите различни идейни решения.

Работното време на каменоделеца е стан-
дартно. Възможна е сезонност и мобилност 
с оглед естеството на работа (транспорт и 
монтаж на произведените изделия), като 
понякога е наложително да се работи и в 
почивните дни.

При работа каменоделецът трябва да се 
старае да не замърсява околната среда. 

Каменоделецът носи отговорност за здра-
вето, безопасността и сигурността на хората, 
с които работи.

2.2. Възможности за продължаване на 
професионалното обучение

Придобилият втора степен на професи-
онална квалификация по професията „Ка-
меноделец“ може да продължи обучението 
си за придобиване на трета степен на про-
фесионална квалификация по други сродни 
професии от област „Изкуства“ или от про-
фесионално направление 582 „Строителство“, 
като част от задължителната професионална 
подготовка се зачита. 

2.3. Възможности за професионална реа-
лизация съгласно Националната класифика-
ция на професиите и длъжностите (НКПД-
2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 
27.12.2010 г. на министъра на труда и соци-
алната политика, изм. и доп. със заповеди 
№ РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426 от 
30.05.2011 г. и РД-01-529 от 30.06.2011 г.

Придобилите втора степен на професи-
онална квалификация по професията „Ка-
меноделец“ могат да работят на длъжности 
(професии) от единични групи 7112-2006 
Зидар, облицовка на пещи, 7112-2007 Зидар 
при горещ ремонт на металургични пещи и 
съоръжения, 7112-2005 Зидар, сгради (кон-
струкции), 7112-2002 Зидар, комини, 7113 

Каменоделци, каменоцепачи, каменорезачи и 
каменодълбачи, както и на други длъжности, 
допълнени при актуализиране на НКПД.

3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задъл-

жителна професионална подготовка – единна 
за всички професионални направления

 След завършване на обучението по про-
фесията обучаваният трябва да:

• спазва правилата за здравословни и 
безопасни условия на труд и опазване на 
околната среда; 

• избира и използва правилно лични 
предпазни средства;

• разпознава опасни ситуации, възниква-
щи в процеса на работа, дефинира и спазва 
предписания за своевременна реакция;

• познава правата и задълженията си като 
участник в трудовия процес съгласно Кодекса 
на труда, разбира договорните отношения 
между работодател и работник;

• участва активно при изпълнeние на за-
дачите, съдейства и проявява лоялност към 
колегите и майсторите;

• разбира своята роля в дейността на 
предприятието и съзнава необходимостта от 
повишаване на квалификацията си;

• ефективно организира работното мяс-
то, подрежда инструментите и машините, 
осигурява удобство и точно спазване на 
технологията и методите.

3.2. Цели на обучението по отрасловата 
задължителна професионална подготов-
ка – единна за всички професии от профе-
сионално направление „Приложни изкуства 
и занаяти“

След завършване на обучението по про-
фесията обучаваният трябва да:

• разчита техническа документация – чер-
тежи на детайли, чертежи на общия вид, 
технологични карти;

• познава и описва физическите, хими-
ческите, механичните и технологичните 
свойства на материалите, с които работи;

• подбира и работи с основни, помощни 
и спомагателни материали;

• познава устройството и принципа на 
действие на основните машини, съоръжения, 
приспособления и уреди и умее да ги прилага 
в конкретни ситуации; 

• оперира с различни видове режещи, 
шлайфащи и полиращи електрически, пнев-
матични и ръчни инструменти. 

 3.3. Цели на обучението по специфичната 
за професията „Каменоделец“ задължителна 
професионална подготовка

 След завършване на обучението по про-
фесията обучаваният трябва да: 

• познава основните понятия, термини и 
тяхното приложение;
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• познава технологиите за добив на скални 
материали; 

• прилага начините и методите за добив 
на каменни блокове;

• познава устройството на машините за 
обработка на скални материали и изискванията 
за безопасната им експлоатация;

• познава и прилага съвременните тех-
нологии за обработка на скални материали;

• ползва различни видове инструменти и 
машини за обработка на скални материали;

• познава и владее методиката и специ-
фиката за изработване на промишлени, архи-
тектурни и художествени изделия и изделия 
от камък;

• избира подходящи материали за работа;
• владее техниките за ръчна и машинна 

обработка на камъка;
• умее да разчита и изпълнява работни 

чертежи;
• съставя технологични карти и изчислява 

себестойността на изработените изделия.

4. Резултати от ученето

Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Каменоделец“

1. Спазва правилата за здравослов-
ни и безопасни условия на труд и 
опазване на околната среда

1.1. Избира и използва правилно лични предпазни средства и спе-
циална работна екипировка (противопрашни маски, предпазни 
ръкавици и очила) 
1.2. Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, ма-
шини и съоръжения 
1.3. Работи правилно и безопасно с различните видове машини, 
съоръжения и инструменти
1.4. Разпознава опасни ситуации, които могат да възникнат в про-
цеса на работа, и предприема мерки за тяхното предотвратяване
1.5. Оказва долекарска помощ при възникнали инциденти 
1.6. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безо-
пасност и борба с пожарите и по предназначение използва средства 
за противопожарна защита
1.7. Полага грижи за опазване на околната среда, като събира и 
изхвърля отпадните продукти на определените за целта места 

2. Познава правата и задълженията 
си като участник в трудовия процес 
и разбира своята роля в дейността 
на предприятието

2.1. Изпълнява компетентно трудовите задачи, поставени от прекия 
ръководител или от работодателя 
2.2. Проявява самоконтрол и самопроверка при изпълнение на 
задачите, съдейства и демонстрира лоялност към майсторите и 
колегите
2.3. Разширява и надгражда професионалните си знания и умения 
и се стреми да ги използва за усъвършенстване на трудовия процес
2.4. Разбира собствената си роля в дейността на предприятието 
и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си

3. Създава ефективна организация 
на работното място

3.1. Спазва последователността на технологичните операции при 
обработката на скалните материали
3.2. Подбира и подготвя необходимите инструменти и машини в 
зависимост от вида на операциите при обработката на скалните 
материали
3.3. Почиства, поддържа и съхранява машините, инструментите 
и съоръженията в съответствие с изискванията и инструкциите

4. Подготвя материалите за пред-
варителна обработка 

4.1. Познава и класифицира различните видове скални материали
4.2. Разпознава основните скални видове – мрамор, варовик и 
гранит, в зависимост от техните характерни особености и физико-
механични качества
4.3. Определя качествата на материалите, които използва в пред-
варителната обработка на скалните материали
4.4. Посочва технологичната последователност на операциите, ко-
ито се извършват при предварителната обработка на материалите
4.5. Познава и описва принципа на работа с инструментите и ма-
шините за предварителна обработка на скалните материали 
4.6. Почиства, поддържа и съхранява машините, инструментите 
и съоръженията в съответствие с изискванията и инструкциите

5. Обработва скалните материали с 
обрязващи и профилиращи машини

5.1. Познава особеностите в устройството и принципа на действие 
на основните обрязващи и профилиращи машини 
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Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

 5.2. Описва устройството, принципа на действие и предназначението 
на основните обрязващи и профилиращи машини 
5.3. Спазва изискванията за безопасност при работа с основни 
обрязващи и профилиращи машини 
5.4. Извършва в технологична последователност различните опе-
рации при работа с основни обрязващи и профилиращи машини 

6. Разчита работни проекти и 
чертежи

6.1. Познава и разчита символите и знаците в работните проекти 
и чертежи
6.2. Подготвя, разчертава и оразмерява точно и прецизно материала, 
който ще обработва по предварително зададен чертеж 
6.3. Изработва самостоятелно или в екип задание по предварително 
зададен работен проект

7. Подготвя материалите и инстру-
ментите за основна и довършителна 
обработка на скалните изделия

7.1. Описва целта и определя последователността на технологията 
и методите при основната и довършителната обработка на скал-
ните изделия
7.2. Описва принципа на работа с инструментите и машините за 
основна и довършителна обработка на скалните изделия
7.3. Умее да работи безопасно с инструментите и машините 
7.4. Почиства, поддържа и съхранява машините, инструментите 
и съоръженията в съответствие с изискванията и инструкциите

8. Монтира и поддържа готовите 
каменни изделия и скалнооблицо-
въчни материали

8.1. Извършва дейности по вдигане, товарене, транспортиране и 
разтоварване на готовите каменни изделия и на скалнооблицовъч-
ните материали при спазване на изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд
8.2. Използва по предназначение помощни съоръжения за товарене 
и транспортиране на каменните изделия и на скалнооблицовъчните 
материали
8.3. Монтира различни видове готови каменни изделия и скално-
облицовъчни материали при стриктно спазване на технологиите 
и методите за монтаж
8.4. Спазва технологията и методите за поддръжка на различните 
видове каменни изделия, облицовки и настилки

9. Изчислява себестойността на 
изработените изделия

9.1. Изчислява количествата и стойността на вложените материали 
9.2. Изготвя количествено-стойностни сметки за изработените 
изделия
9.3. Предлага мерки за намаляване на разходите на материали при 
изработване на крайните изделия

Специфични за специалност 2150601 „Каменоделство“

10. Изработва разнокаменни, архи-
тектурни и художествени изделия 

10.1. Познава начините за изработване на идеен и технологичен 
проект
10.2. По задание на клиент умее да предложи идейно решение, 
свързано с конкретен стил
10.3. Изработва по предварително зададен идеен и технологичен 
проект различни видове разнокаменни, архитектурни и художест-
вени изделия – подбира подходящите материали, технологиите за 
изработване и за монтиране на готовите изделия

Специфични за специалност 2150602 „Декоративни скални облицовки“

11. Украсява жилищни и общест-
вени сгради с декоративни скални 
облицовки

11.1. Познава общите изисквания, правила и начини за изработка 
на различните видове декоративни скални облицовки 
11.2. Подбира подходящи инструменти и съоръжения за изработване 
на различните видове декоративни скални облицовки
11.3. Изработва и монтира в технологична последователност раз-
личните видове декоративни скални облицовки
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5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основното предназначение на учебния ка-

бинет е провеждането на обучение по теория 
на професията. Обзавеждането на учебния ка-
бинет включва: работно място на обучаващия 
и работни места за всеки обучаван (работна 
маса и стол), учебна дъска, мебели, екран 
за прожектиране, видеотехника, компютър с 
мултимедиен проектор и други технически 
средства за обучение. 

5.2. Обучение по практика
За обучението по практика обучаващата 

институция трябва да разполага със специали-
зирани работилници и ателиета, оборудвани и 
обзаведени с маси, плотове, поставки и стативи, 
подходящи инструменти, машини и съоръже-
ния (различни видове режещи, пробиващи и 
полиращи машини, ръчни и пневматични ин-
струменти и съоръжения), помощно оборудване 
и мерителни инструменти (прав ъгъл, линеал, 
нивелир, метър, ролетка, шаблони), задължи-
телни предпазни средства за преподавателя и за 
всеки обучаван (противопрашни маски, пред-
пазни ръкавици и очила, специално облекло), 
както и помощни съоръжения за товарене и 
транспортиране на готовите каменни изделия 
и скалнооблицовъчни материали (стоманени 
въжета, колани, подемни машини).

6. Изисквания към обучаващите 
Право да преподават по теория и по прак-

тика имат лица с образователно-квалифика-
ционна степен „магистър“ или „бакалавър“ по 
специалности от професионални направления 
„Архитектура, строителство и геодезия“, „Про-
учване, добив и обработка на полезни изкопае-
ми“, съответстващи на учебните предмети или 
на модулите от отрасловата и специфичната 
задължителна професионална подготовка.

Преподавателите по практика трябва да 
притежават свидетелство, доказващо квалифика-
цията им за художествена обработка на камък.

Препоръчително е на всеки три години обу-
чаващите да преминават курс за актуализиране 
на професионалните знания и умения.
691

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТРАНСПОРТА,  

ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 42 от 2001 г. за лицензиране на железопът-
ни предприятия за превоз на пътници и/или 
товари и на лицата, издаващи сертификат за 
безопасност (обн., ДВ, бр. 67 от 2001 г.; изм. и 
доп., бр. 14 от 2003 г., бр. 97 от 2005 г. и бр. 95 

от 2006 г.)

§ 1. В наименованието на наредбата ду-
мите „и на лицата, издаващи сертификат за 
безопасност“ се заличават.

§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) С тази наредба се определят услови-

ята и редът за издаване и преразглеждане 
на лицензия за извършване на железопътни 
превози на пътници и/или товари.“

2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 5 се отменя.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „изисквания на“ се 

добавят „чл. 38 от“.
2. В ал. 2 думите „справка и/или“ се за-

личават.
§ 4. В чл. 5, ал. 2 се правят следните из-

менения и допълнения:
1. В т. 1 думите „данъчен номер и иденти-

фикационен код Булстат“ се заменят с „единен 
идентификационен код“. 

2. Точка 2 се изменя така:
„2. удостоверение от Агенцията по впис-

ванията“.
3. В т. 4, буква „а“ думите „невъзможност 

за представяне на годишния финансов отчет“ 
се заменят с „новосъздаден търговец“ и думите 
„заверен съответно от одитор или територи-
ална данъчна дирекция по месторегистрация“ 
се заличават.

4. В т. 8 думите „естеството и поддръжката 
на вагонния парк и др.“ се заменят с „лице-
то, отговорно за поддръжката на превозните 
средства, сертифицирано по чл. 46 ЗЖТ“.

§ 5. В чл. 6, ал. 1 след думата „копие“ се 
добавя запетая и думите „с изключение на 
тези по чл. 5, ал. 2, т. 7, буква „б“ и т. 11, 
които могат да бъдат представени в копие, 
заверено с надпис „Вярно с оригинала“ и с 
поставен подпис на лицето, което предста-
влява кандидата“.

§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „2-месечен“ се заменят 

с „3-месечен“.
2. В ал. 2 думите „7-дневен“ се заменят с 

„10-дневен“.
3. В ал. 4 думите „тяхното подаване“ се 

заменят с „неговото пълно комплектоване“.
§ 7. В чл. 9а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След получаване на лицензия пре-

возвачът представя документ за сключена 
застраховка за гражданската си отговорност 
спрямо пътниците, багажите, товарите, пощата 
и трети лица в съответствие с действащото 
законодателство или че е предприел еквива-
лентни мерки за финансово обезпечаване на 
размера на задължението си за застраховка.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В срок до 7 работни дни от предста-

вяне на документа по ал. 1 изпълнителният 
директор на ИА „ЖА“ издава документ за 
финансово обезпечаване на гражданската 
отговорност по образец – приложение 1б.“
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3. В ал. 3 думите „одобреният документ“ 
се заменят с „документът по ал. 2“.

§ 8. В чл. 14 ал. 3 се отменя.
§ 9. Член 15 се отменя.
§ 10. Раздел ІІ от глава втора „Лицензи-

ране“ се отменя.
§ 11. Глава трета „Издаване на сертификати 

за безопасност“ се отменя.
§ 12. В § 1, т. 3 от допълнителните раз-

поредби текстът след думата „превози“ се 
заличава.

§ 13. В § 3, ал. 1 от преходните и заключи-
телните разпоредби думите „и чл. 46, ал. 3“ 
се заличават.

§ 14. Приложения № 4 – 7 се отменят. 
§ 15. Навсякъде думите „министърът/

министъра на транспорта“ и „Министерство 
на транспорта“ да се заменят съответно с 
„министърът/министъра на транспорта, ин-
формационните технологии и съобщенията“ 
и „Министерство на транспорта, информаци-
онните технологии и съобщенията“.

Министър: Ивайло Московски
957

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 1 от 2006 г. за условията и реда за 
издаване, пускане и изваждане от употреба 
на пощенски марки, пощенски продукти и 
специални пощенски печати (ДВ, бр. 93 от 

2006 г.)

§ 1. Наименованието на наредбата се из-
меня така:

„Наредба № 1 от 7 ноември 2006 г. за усло-
вията и реда за издаване и пускане в употреба 
на пощенски марки, на пощенски продукти и 
на специални пощенски печати и за изваждане 
от употреба на пощенски марки“.

§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:
„1. условията и редът за издаване и пускане 

в употреба на пощенски марки, на пощенски 
продукти и на специални пощенски печати;“.

2. Създава се нова т. 2:
„2. условията и редът за изваждане от 

употреба на пощенски марки;“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3 и в нея ду-

мите „пускане“ и „и спиране от употреба“ се 
заличават.

§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „пощенските марки“ 
се поставя запетая и се добавя „пощенските 
продукти и специалните пощенски печати“, а 
думите „за издаване на български пощенски 
марки“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „за издаване на български 
пощенски марки“ се заличават. 

3. В ал. 3 думите „за издаване на българ-
ски пощенски марки“ се заличават, а думата 
„септември“ се заменя с „октомври“.

§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „за издаване на българ-
ски пощенски марки“ се заличават, думата 
„издаването“ се заменя с „изданието“, след 
думата „марки“ се поставя запетая и се добавя 
„на пощенските продукти и на специалните 
пощенски печати, както“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В годишния тематичен план се включ-

ват и:
1. до 4 броя пощенски марки с променлив 

тираж за нуждите на пощенския оператор със 
задължение на извършване на универсалната 
пощенска услуга;

2. до 7 броя пощенски марки и до 10 броя 
пощенски продукти като резерв за неплани-
рани теми, възникнали през годината.“

3. Създава се нова ал. 3:
„(3) В годишния тематичен план може да 

бъдат включвани до 5 броя допълнителни 
издания, извън предвидения резерв по ал. 2, 
т. 2.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея 
след думата „марки“ се поставя запетая и 
се добавя „както и тиражите на пощенските 
продукти“ и след думите „2 месеца“ се доба-
вя „за пощенските марки и до един месец за 
пощенските продукти“.

§ 5. В чл. 4 думите „за издаване на бъл-
гарски пощенски марки“ се заличават.

§ 6. Член 5 се отменя.
§ 7. В чл. 7 ал. 6 се изменя така:
„(6) Съставът, функциите, устройството, 

организацията на дейността и финансирането 
на специализирания експертен съвет по мар-
коиздаване се определят с вътрешни правила, 
утвърдени от министъра на транспорта, ин-
формационните технологии и съобщенията.“

§ 8. Член 8 се отменя.
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение първо след думата 

„подпомагани“ се добавя „при необходимост“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разходите за възнаграждения за изра-

ботване на проектите на пощенски марки, на 
пощенски продукти и на специални пощенски 
печати, както и за извършване на консултант-
ска дейност по тях са за сметка на:

1. Министерството на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията за 
изданията, включени в годишния тематичен 
план;

2. лицата, направили предложения за до-
пълнителни издания по чл. 3, ал. 3.“

§ 10. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Приетите от специализирания съ-

вет по маркоиздаване проекти на пощенски 
марки и на пощенски продукти, подписани от 
художника, консултанта и секретаря на специ-
ализирания експертен съвет по маркоиздаване, 
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се утвърждават от министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията 
или от упълномощено от него лице.“

§ 11. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Утвърдените проекти на пощенски 

марки и на пощенски продукти се предават за 
отпечатване от Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията 
на пощенския оператор със задължение за из-
вършване на универсалната пощенска услуга 
с приемно-предавателен протокол, декларация 
от автора, че проектът е единствен, и възла-
гателно писмо, подписано от министъра на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията или от упълномощено от него 
лице.“

2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
3. В ал. 4 думата „издаването“ се заменя 

с „изданието“.
§ 12. Член 12 се отменя.
§ 13. В чл. 13 думите „приетите проекти“ 

се заличават, а думите „другите документи 
по чл. 11 и 12“ се заменят с „декларацията 
по чл. 11, ал. 1“.

§ 14. В чл. 14, ал. 1 думата „използване“ се 
заменя с „отпускане, снабдяване, продажба“, 
а думите „след изваждането им от употреба“ 
се заличават.

§ 15. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) Приетите от специализирания 

експертен съвет по маркоиздаване проекти 
на специални пощенски печати се предават 
за изработване на външен изпълнител от 
оправомощен служител на Министерството 
на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията.

(2) Разходите за изработване на специални-
те пощенски печати са за сметка на Минис-
терството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията.“

§ 16. Наименованието на раздел ІІІ се из-
меня така: „Пускане в употреба на пощенски 
марки, на пощенски продукти и на специални 
пощенски печати“.

§ 17. В чл. 18 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) изречение първо се изменя така: „По-

щенските марки, пощенските продукти и 
специалните пощенски печати се пускат 
в употреба със заповед на министъра на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията.“;

б) в изречение второ след думата „автор“ 
се добавя „вид“, думите „вида на защитата“ 
се заличават, а думите „вида на издаването“ 
се заменят със „срок за използване на спе-
циалния пощенски печат“.

2. В ал. 2 думите „за пускане в употреба на 
пощенските марки и пощенските продукти“ 
се заменят с „по ал. 1“.

3. Алинея 3 се отменя.

§ 18. В чл. 19 думите „пощенски марки и 
пощенски продукти“ се заменят с „пощенски 
марки, пощенски продукти и специални по-
щенски печати“.

§ 19. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Пуснатите в употреба пощенски 

марки, с изключение на тези по чл. 22, ал. 1, 
се използват като знак и като доказателство 
за платена цена за пощенски услуги, извърш-
вани от пощенския оператор със задължение 
за извършване на универсалната пощенска 
услуга.“

§ 20. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Пощенските марки и пощенските 

продукти се продават от датата на пускането 
им в употреба. Продажбата се осъществява 
от пощенския оператор със задължение за 
извършване на универсалната пощенска услуга 
и от други лица по договор с него.“

§ 21. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Пощенският оператор със за-

дължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга предоставя за нуждите на 
Министерството на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията пощенски мар-
ки за международен обмен, за представителни 
цели и за депозиране в маркохранилището, 
както и пощенски продукти за представителни 
цели в срок до 10 работни дни от датата на 
пускане в употреба на всяко издание.

(2) Редът, броят, начинът на използване 
и съхранение на пощенските марки и на 
пощенските продукти по ал. 1 се определят 
със заповед на министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията.

(3) Пощенските марки и пощенските про-
дукти по ал. 1 се заплащат от Министерството 
на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията по тяхната себестойност.“

§ 22. В наименованието на раздел ІV ду-
мите „и пощенски продукти“ се заличават.

§ 23. В чл. 23 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „и пощенските продукти“ 
се заличават и накрая се добавя „в което се 
посочва дата за изваждане от употреба“.

2. В ал. 2 думите „за изваждане от употреба 
на пощенски марки и пощенски продукти“ се 
заменят с „по ал. 1“, а след думата „посоче-
ната“ се добавя „в предложението“.

3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 думите „изважданите от употре-

ба“ се заменят с „предстоящото изваждане от 
употреба на“, а думите „и пощенски продукти“ 
се заличават.

5. Създава се нова ал. 6:
„(6) Пощенският оператор със задължение 

за извършване на универсалната пощенска 
услуга уведомява писмено лицата, сключили 
договор за продажба на пощенски марки, 
за предстоящото изваждане от употреба на 
пощенски марки в срок до 20 дни преди оп-
ределената дата.“
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6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея 
съюзът „и“ се заличава, поставя се запетая, 
а думите „без да е постъпило мотивирано 
писмено предложение от основния пощенски 
оператор“ се заменят с „освен в случаите, ко-
гато са извадени от употреба по реда на ал. 1“.

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея 
думите „и пощенските продукти“ се заличават.

§ 24. В чл. 24 думите „и пощенските про-
дукти за заплащане на цената“ се заменят с 
„като знак и като доказателство за платена 
цена“.

§ 25. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Пощенските марки, които към 

датата на изваждането им от употреба се 
намират в пощенската мрежа на пощенския 
оператор със задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга и в лицата 
по чл. 21, се инвентаризират и изтеглят от 
пощенската мрежа.“

§ 26. В чл. 26 думите „и пощенски продук-
ти“ се заличават.

§ 27. Наименованието на раздел V се изме-
ня така: „Използване на специални пощенски 
печати“.

§ 28. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Специалните пощенски печати 

се използват за поставяне на отпечатък при 
пускане в употреба на пощенски марки и на 
пощенски продукти.“

§ 29. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) След изтичане на срока, определен 

със заповедта по чл. 18, ал. 1, пощенският 
оператор със задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга връща специ-
алните пощенски печати на Министерството 
на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията за съхранение.“

2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) След изтичане на срока, определен 

със заповедта по чл. 18, ал. 1, министърът на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията може да разреши въз основа на 
мотивирано писмено предложение на пощен-
ския оператор със задължение за извършване 
на универсалната пощенска услуга специални 
пощенски печати да се предадат за използване 
от пощенския оператор за определени цел и 
срок. След изтичане на този срок специалните 
пощенски печати се връщат на Министерството 
на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията за съхранение.“

§ 30. В чл. 29 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думата „връщането“ се заменя 
с „приемането“.

2. В ал. 2 в края на изречението се добавя 
„и подписите на оправомощените служители“.

§ 31. Член 30 се отменя.
§ 32. Създава се раздел VІ:

„Раздел VІ
Изработване и отпечатване на пощенски марки 

с персонализирани винетки

Чл. 31. (1) Пощенският оператор със за-
дължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга може да допечатва пуснати в 
употреба пощенски марки с променлив тираж 
с персонализирани винетки към тях.

(2) Изработването на пощенските марки 
по ал. 1 е по заявка и за сметка на клиен-
ти – физически или юридически лица.

(3) Отпечатването на пощенските марки 
по ал. 1 се осъществява с решение на органа 
за управление на пощенския оператор със 
задължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга.

Чл. 32. (1) Пощенският оператор със за-
дължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга изготвя вътрешни правила 
за реда и условията за изработване и отпечат-
ване на пощенски марки с персонализирани 
винетки. С вътрешните правила се определят 
редът и изискванията за приемане и изпълне-
ние на заявки за изработване и отпечатване на 
пощенски марки с персонализирани винетки.

(2) Пощенският оператор със задължение 
за извършване на универсалната пощенска 
услуга изготвя общи условия на договор за 
изработване на пощенски марки по чл. 31, 
ал. 1. С всеки клиент се сключва индивиду-
ален договор. При подписването на договор 
клиентът задължително представя писмена 
декларация по образец, че предоставеното 
от него изображение на персонализираната 
винетка не противоречи на действащото 
законодателство, включително не нарушава 
авторските и сродните им права и изисква-
нията на Закона за защита на личните данни.

(3) Вътрешните правила по ал. 1 и общите 
условия на договора по ал. 2 се предоставят 
на министъра на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията за сведение 
и се публикуват на страницата на оператора 
в интернет.

Чл. 33. Заплащането на пощенските марки 
по чл. 31, ал. 1 се осъществява по цена, опре-
делена в договора между клиента и пощенския 
оператор със задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга. В цената се 
включва номиналната стойност на пощен-
ските марки.“

§ 33. В § 1 от допълнителната разпоредба 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1:
а) изречение първо се изменя така:
„Пощенска марка“ е знак за цена за за-

плащане на пощенски услуги, извършвани от 
пощенския оператор със задължение за из-
вършване на универсалната пощенска услуга, 
с отпечатана номинална стойност, който се 
поставя върху пощенски пратки като доказа-
телство за платена цена на пощенски услуги.“;
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б) в изречение второ съюзът „и“ се заличава;
в) в изречение трето думите „в пощенската“ 

се заменят с „пощенската“ и думата „има“ се 
заменя със „съдържа“.

2. В т. 2 думите „с цел удостоверяване 
заплащането на цената“ се заменят с „като 
знак и като доказателство за платена цена“.

3. В т. 3 преди думите „пощенски плик“ 
се добавя „илюстрован“, а думите в скобите 
се заличават.

4. В т. 6 думите „са две или повече“ се 
заменят с „е една, две или повече“.

5. В т. 7 след думата „лист“ се поставя 
запетая и думите „с отпечатани върху него“ 
се заменят с „който съдържа“.

6. В т. 8:
а) в изречение първо след думата „лист“ 

се поставя запетая и се добавя „преминаваща 
през полето, ограждащо марките и винетките“;

б) в изречение второ думите „ограждащо 
марките в блок-листа“ се заличават.

7. Създава се т. 12:
„12. „Персонализирана винетка“ е допълни-

телна част към пощенска марка с променлив 
тираж, отделена от нея с перфорация, без 
номинална стойност. Тя съдържа изобра-
жение или текст, заявени от физическо или 
юридическо лице.“

§ 34. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „председателят на Държавната 

агенция за информационни технологии и 
съобщения“ и „председателя на Държавната 
агенция за информационни технологии и 
съобщения“ се заменят съответно с „ми-
нистърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията“ и „министъра на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията“.

2. Думите „Държавната агенция за инфор-
мационни технологии и съобщения“ и „Дър-
жавна агенция за информационни технологии 
и съобщения“ се заменят съответно с „Минис-
терството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията“ и „Министерство 
на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията“. 

3. Думите „основният пощенски оператор“ 
и „основния пощенски оператор“ се заменят 
съответно с „пощенският оператор със за-
дължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга“ и „пощенския оператор със 
задължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга“.

4. Думите „специализиран експертен 
съвет“, „специализираният експертен съ-
вет“ и „специализирания експертен съвет“ 
се заменят съответно със „специализиран 
експертен съвет по маркоиздаване“, „специ-
ализираният експертен съвет по маркоизда-
ване“ и „специализирания експертен съвет 
по маркоиздаване“.

Преходна разпоредба

§ 35. В 3-месечен срок от влизането в сила 
на тази наредба пощенският оператор със 
задължение за извършване на универсална-
та пощенска услуга изготвя документите по 
чл. 14, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 и 2.

Министър: Ивайло Московски
1007

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА 
 ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“

ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ
BAS QR 2, версия 6, ревизия 2 в сила

от 01.01.2012 г.

1. Въведение.
Процедурата за акредитация (процедура) 

е разработена на основание Закона за нацио-
налната акредитация на органи за оценка на 
съответствието (ЗНАООС) и БДС EN ISO/
IEC 17011:2006.

Изпълнението на процедурата гарантира 
извършване на акредитацията при спазване 
принципите на законност, независимост, без-
пристрастност, публичност, равнопоставеност, 
недопускане на конкуренция и опазване на 
производствената и търговската тайна.

Този документ се прилага за всички органи 
за оценка на съответствието (ООС), включи-
телно медицински лаборатории и проверяващи 
по околна среда, извършващи дейност както 
в регулирани, така и в нерегулирани области 
и които са акредитирани или желаят да се 
акредитират. 

Тази процедура действа съвместно с други 
документи от системата за управление на 
Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация“ (ИА БСА) и документи и ръко-
водства, посочени в т. 3 на процедурата. 

Всички необходими за акредитация доку-
менти, предназначени за ООС, се публикуват 
на български и английски на страницата на 
агенцията в интернет: http://www.nab-bas.bg/. 
Такива са:

• Процедура за акредитация BAS QR 2;
• Правила за работа на Комисия по ак-
 редитация BAS QR 3;
• Правила за работа на Комисия по въз-
 ражения BAS QR 4;
• Правила за ползване на акредитационния
 символ на ИА БСА BAS QR 5;
• Правила за работата на ТКА BAS QR 6;
• Ценоразпис на услугите по акредитация
 BAS QR 8;
• Правила за работата на Съвета по ак-
 редитация BAS QR 10;
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• Процедура за провеждане на междулабо-
 раторни сравнения и изпитвания за 

пригодност BAS QR 18;
• Процедура за уреждане на жалби BAS
 QR 25;
• Процедура за прилагане на политиката
 за проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
• Инструкция за определяне на време-

 траенето на оценката на място; влияещи 
фактори с BAS QI 2;

• Критични ЕА сектори в областта на
 акредитация на органи по сертифика-

ция на системи за управление BAS QI 2 
приложение 1;

• Критични ЕА сектори в областта на 
 акредитация на органи по сертификация 

на системи за управление на околната 
среда BAS QI 2 приложение 2; 

• Инструкция за критериите и методите
 на акредитация и надзор на проверяващи 

по околната среда съгласно Регламент 
(ЕО) № 1221/2009 на Европейския пар-
ламент и на Съвета, BAS QI 4;

• Инструкция за етично поведение на
 служителите от администрацията на ИА 

БСА BAS QI 11;
• Инструкция за акредитация на верифи-

 кационни органи на доклади на опе-
раторите на инсталации на емисии на 
парникови газове BAS QI 12.

Документите са валидни от датата на ут-
върждаване, отбелязана на първа страница 
на документа, освен ако изрично не е оп-
ределено друго. Промените в документа се 
отбелязват с наклонен шрифт в съответната 
ревизия. Когато промените са над 80 %, се 
издава нова версия с нормален шрифт. При 
позоваване на документите се изписва пълната 
им идентификация със съответната версия и 
ревизия. Изключение се допуска в случаите, 
когато датата на позоваване може да се опре-
дели точно и се има предвид актуалната към 
тази дата версия и ревизия. Когато ИА БСА 
се позовава на документ от Системата си за 
управление, използва кратка идентификация 
без версия и ревизия, като се има предвид, 
че използва последната валидна ревизия на 
документа, освен ако не е посочено друго с 
преходен период.

При документи, които са публикувани на 
български и английски език, определяща е 
версията на български език.

За целите на този документ се прилагат 
определенията по чл. 2 от Регламент (ЕО) 
№ 765/2008 и определенията на хармонизира-
ните стандарти, данни за които са публикувани 
в „Официален вестник“ на Европейския съюз, 
съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

В този документ под „процедура за ак-
редитация“ се разбират всички дейности, 
извършвани от ИА БСА по предоставяне на 
акредитация, преакредитация и разширяване 
на акредитация. 

2. Обхват на дейност по акредитация на 
ИА БСА. 

Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ е националният орган по 
акредитация на Република България в съ-
ответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета.

Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ е единственият орган в Репу-
блика България, който има право да извърш-
ва акредитация на органи, които извършват 
дейности по оценяване на съответствието или 
други дейности, за които се прилагат схеми 
за акредитация, определени с нормативен акт.

Агенцията е юридическо лице със седалище 
София, второстепенен разпоредител с бюджет-
ни кредити към министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма.

Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ извършва дейност по акре-
дитация на:

• лаборатории за изпитване, включително
 медицински лаборатории;
• лаборатории за калибриране;
• органи за контрол;
• органи по сертификация на продукти,

 включително за биологично производ-
ство и биологични продукти;

• верификационни органи;
• органи по сертификация на системи

 за управление – ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, ISO 22000 и ISO/IEC 27001;

• органи по сертификация на персонал;
• проверяващи по околна среда (EMAS).
Обхватът на дейността на ИА БСА се 

актуализира по реда на Процедура за нови 
дейности BAS QR 17 след одобрение от Съвета 
по акредитация.

Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация“ е пълноправен член на ЕА и има 
Многостранно споразумение за взаимно призна-
ване на схемите по акредитация за следните 
области:

• калибриране;
• изпитаване; 
• органи за контрол; 
• сертификация на продукти;
• сертификация на персонал; 
• сертификация на системи за управление. 
Изпълнителна агенция „Българска служба 

за акредитация“ в качеството си на Национа-
лен орган по акредитация, който е отговорен 
за акредитацията на проверяващи по околна 
среда (ПОС) и за надзора върху дейностите, 
извършени от ПОС в съответствие с Регла-
мент (ЕО) № 1221/2009, участва в заседания 
на Форум на органите по акредитация и 
лицензиращите органи (FALB) и е обект на 
партньорска оценка по отношение на акре-
дитацията на проверяващи по околна среда.
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3. Изисквания за акредитация. 
В този документ изисквания за акредитация 

означава съвкупност от критерии за акреди-
тация (т. 3.1), интерпретации и ръководства 
(т. 3.2) и правила за акредитация (т. 3.3). 

Кандидатите за акредитация и акредити-
раните ООС трябва да удовлетворяват изис-
кванията за акредитация. Неспазването на 
изискванията за акредитация може да доведе 
до ограничаване обхвата на акредитацията, вре-
менно ограничаване обхвата на акредитацията, 
спиране, отнемане или отказ от акредитация.

3.1. Критерии за акредитация. 
Критериите за акредитация, въз основа 

на които ИА БСА осъществява дейността си, 
са определени в хармонизирани стандарти, 
данни за които са публикувани в „Официа-
лен вестник“ на Европейския съюз съгласно 
чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008, в схеми 
за акредитация, определени с нормативен акт, 
и в секторни схеми за акредитация. 

Критериите за акредитация по видове 
органи за оценяване на съответствието са 
посочени в следващата таблица:

Дейности Хармонизирани стандарти, 
документи с допълнителни 
изисквания и нормативни 
актове

Обхват на дейност на ООС Списък на приложими за 
процеса ръководства/външ-
ни документи

Калибриране БДС ЕN ISO/IEC 17025 Всички области Приложение BAS QR 2 –  Ка-
либриране (ПрBASQR2-ЛК)

Изп и т в а не , 
включително 
медицински 
лаборатории 

БДС EN ISO/IEC 17025
БДС EN ISO 15189 

Всички области Приложение BAS QR 2 – из-
питване (ПрBASQR2-ЛИ)

Контрол БДС EN ISO/IEC 17020 Всички области Приложение BAS QR 2 – кон-
трол (ПрBASQR2-ОК)

Сер тифика-
ция на про-
дукти 

БДС EN 45011 Всички продукти, за които са 
налице нормативни документи 
(стандарт, техн. спецификация, 
практики и нормативни актове), 
определящи критериите, по 
които се оценяват продуктите 

При л ож ен и е  BA S  QR 
2 – Сертификация на про-
дукти (ПрBASQR2-ОСП)

Биологично производство и 
биологични продукти 

Верификационни органи 

Сер тифика-
ция на систе-
ми за упра-
вление 

БДС EN ISO/IEC 17021 
БДС ISO/IEC 27006:2009
ISO/TS 22003:2007

ISO 9001 Приложение BAS QR 2 – сис-
теми (ПрBASQR2-ОСС)ISO 14001 

OHSAS 18001

ISO 22000 

ISO/IEC 27001

Сер тифика-
ция на пер-
сонал 

БДС EN ISO/IEC 17024 Всички области При л ож ен и е  BA S  QR 
2 – Сертификация на пер-
сонал (ПрBASQR2-ОСПл)

Пров еря в а -
щи по околна 
среда 

Регламент (ЕО) № 1221/2009 Всички области При л ож ен и е  BA S  QR 
2 – EMAS (ПрBASQR2- 
EMAS)

3.2. Интерпретации и ръководства. 
Органите за оценка на съответствието 

трябва да разполагат с всички приложими 
към критериите по т. 3.1 документи, да ги 
познават и да ги спазват.

Към тези документи се отнасят и ръковод-
ства и други интерпретационни документи на 
EA, IAF, ILAC и други оторизирани органи, 
както и интерпретационни документи (ре-
шения), утвърдени по предложения на Тех-
ническите комитети по акредитация (ТКА).

Приложимите при акредитация на ПОС 
документи се предоставят при поискване от 
деловодството на ИА БСА.

Ръководствата на ЕА, ILAC и IAF могат да 
се намерят на английски език в съответните 
интернет страници, посочени по-долу на ан-
глийски език, или от ИА БСА да се закупи 
техен превод.

• EA – www.european-accreditation.org; 
• ILAC – www.ilac.org; 
• IAF – www.iaf.nu. 
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Списъци на всички приложими за процеса 
на акредитация ръководства/външни докумен-
ти по видове области на акредитация като 
приложения към BAS QR 2 (описани в таб-
лица по т. 3.1), както и утвърдените решения 
на ТКА се публикуват в интернет страницата 
на ИА БСА. 

3.3. Правила за акредитация. 
В допълнение към критериите за акреди-

тация т. 3.1 и интерпретации и ръководства 
т. 3.2, които трябва да бъдат приложени от 
ООС, изискванията за акредитация включват 
и документи (правила) от системата за упра-
вление на ИА БСА, като:

a) Процедура за акредитация BAS QR 2;
b) Правила за ползване на акредитационния 

символ на БСА BAS QR 5;
c) Ценоразпис на услугите по акредитация 

BAS QR 8;
d) Процедура за провеждане на междула-

бораторни сравнения и изпитвания за при-
годност BAS QR 18;

e) Процедура за прилагане на политиката 
за проследимост на ИА БСА BAS QR 27.

3.4. Промени в изискванията за акреди-
тация.

При промяна в изискванията за акреди-
тация ИА БСА уведомява заинтересованите 
потребители на услугите по акредитация и 
определя подходящ преходен период за привеж-
дане на дейностите на ООС в съответствие с 
промените. Изпълнителна агенция „Българска 
служба за акредитация“ се стреми да следва 
определен от EA, ILAC, IAF или други ото-
ризирани органи преходен период, но при 
необходимост преходен период може да бъде 
определен и от агенцията след съгласуване 
със заинтересованите страни.

В края на преходния период акредитираните 
ООС трябва да са привели своите дейности 
в съответствие с промените, в противен слу-
чай ИА БСА ще констатира неизпълнение на 
изискванията за акредитация.

При постъпване в ИА БСА на писмено 
уведомление от ООС във връзка с негово 
решение да не приложи новите изисквания 
за акредитация ИА БСА ще следва процедура 
по отнемане на акредитацията. 

3.5. Потребители на услугите по акреди-
тация. 

Акредитация могат да получат юридически 
лица, установени:

• на територията на Република България;
• в друга държава – членка на Европей-

 ския съюз, в друга държава – страна 
по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, или в 
Конфедерация Швейцария; 

• в трети държави.
Изпълнителна агенция „Българска служба 

за акредитация“ се води от принципите за 
избягване дублирането на дейности по акре-
дитация по отношение на чуждестранни ООС, 

които са организации или част от организа-
ции, разположени и юридически регистрирани 
извън територията на Република България. 
Агенцията извършва акредитация на ООС 
извън територията на Република България при 
спазване на трансграничната си политика за 
акредитация, основана на EA 2/13 и на чл. 7 
от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ не извършва акредитация на 
ООС, установени в други държави – членки на 
Европейския съюз, страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство 
или в Конфедерация Швейцария, с изключение 
на случаите, когато:

 – Националният орган по акредитация 
на държавата членка, в която кандидатът 
за акредитация е установен, не е преминал 
успешно партньорска оценка по отношение 
на дейности, за които ООС кандидатства за 
акредитация;

 – Националният орган по акредитация на 
държавата членка, в която кандидатът за ак-
редитация е установен, не извършва дейности 
по акредитация, за които се кандидатства. 

В посочените по-горе случаи ИА БСА 
уведомява НОА на държавата членка, в ко-
ято кандидатът за акредитация е установен, 
за полученото заявление и предлага сътруд-
ничество с местния орган за извършване на 
оценката в съответствие с трансграничната 
си политика за акредитация, основана на EA 
2/13 и на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

3.6. Информационна система. 
Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация“ поддържа информационна сис-
тема, обслужваща дейността по акредитация. 
Политиката на агенцията по отношение на 
информираността на клиентите и заинтересо-
ваните от акредитацията среди се реализира 
освен чрез Съвета по акредитация чрез Офи-
циален бюлетин и интернет страница. Всеки 
кандидат за акредитация или акредитиран 
орган за оценка на съответствието може да 
поиска и получи необходимата му информация 
и чрез посещение в офиса на агенцията, по 
поща, e-mail или факс.

3.6.1. Официален бюлетин на ИА БСА. 
Изпълнителна агенция „Българска служба 

за акредитация“ издава Официален бюлетин, 
в който се публикуват европейски и между-
народни новини, свързани с дейностите по 
акредитация. Бюлетинът може да съдържа и 
политики и документи на ИА БСА, отнасящи 
се до ползвателите на акредитацията, както и 
всяка друга информация, имаща отношение 
към процеса по акредитация по преценка на 
редакционната колегия. 

3.6.2. Интернет страница.
Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация“ поддържа страница в интернет 
на адрес: http://www.nab-bas.bg/, на която: 
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Кандидатът за акредитация подава заявле-
ние за акредитация*, съдържащо приложимите 
формуляри и документи, надлежно попълнени 
и подписани от посоченото в тях лице. Фор-
мулярите за акредитация се публикуват на 
интернет страницата на агенцията.

4.1.1.1. Заявлението за акредитация е ком-
плект от документи, съдържащ декларация, 
с която заявителят се задължава да спазва 
изискванията за акредитация, предвидените 
срокове и правилата на агенцията. Комплектът 
от документи съдържа и всички документи, 
изброени в списъците по-долу по видове 
дейности, представени на хартиен и на елек-
тронен носител: 

BAS QF 2.1 Списък на необходими доку-
 менти, приложими към за-

явление за акредитация на 
лаборатория за изпитване; 

BAS QF 2.2 Списък на необходими доку-
 менти, приложими към за-

явление за акредитация на 
лаборатория за калибриране; 

BAS QF 2.3 Списък на необходими доку-
 менти, приложими към за-

явление за акредитация на 
орган по сертификация на 
продукти;

BAS QF 2.4 Списък на необходими доку-
 менти, приложими към за-

явление за акредитация на 
органи по сертификация на 
системи за управление; 

BAS QF 2.5 Списък на необходими доку-
 менти, приложими към за-

явление за акредитация на 
верификационни органи; 

BAS QF 2.6 Списък на необходими доку-
 менти, приложими към за-

явление за акредитация на 
органи по сертификация на 
персонал;

BAS QF 2.7 Списък на необходими доку-
 менти, приложими към за-

явление за акредитация на 
органи за контрол;

BAS QF 2.12 Списък на необходими доку-
 менти, приложими към за-

явление за акредитация на 
проверяващи по околна среда;

BAS QF 2.14 Списък на необходими доку-
 менти, приложими към за-

явление за акредитация на 
медицински лаборатории. 

Заявлението за акредитация изисква и 
препраща към формуляри и документи с 
информация за:

a) обща характеристика на ООС, включи-
телно юридическо лице, име, адреси, правен 
статут и човешки и технически ресурси;

*Заявление за акредитация – заявление за ак-
редитация, преакредитация или разширяване 
на обхвата на акредитация в зависимост от 
конкретния случай.

• обявява данните от публичния регистър
 на лицата с предоставена, ограничена, 

временно ограничена, спряна или от-
нета акредитация и публичен регистър 
на проверяващите по околна среда на 
страницата си в интернет; 

• публикува информация за национал-
 ните органи по акредитация, отгова-

рящи на изискванията на чл. 5а, ал. 2 
ЗНАООС; 

• в рубрика „Официални съобщения“
 публикува съобщения до акредитирани 

или кандидати за акредитация лица, 
неоткрити, отказали да получат или 
непотърсили кореспонденция от ИА 
БСА; в същата рубрика при проблемна 
кореспонденция/комуникация публику-
ва всички важни съобщения, за които 
има задължения да отговори в срок; 

• допълва и актуализира с материали,
 имащи отношение към акредитацията.
4. Процес на акредитация.
Процесът на акредитация включва след-

ните етапи, описани подробно по-нататък в 
процедурата:

• подаване на заявление и откриване на 
процедура (т. 4.1);

• предварително проучване (т. 4.2);
• оценка на място (т. 4.3);
• решение (4.3.7);
• поддържане на акредитацията (т. 5).
Етапите на процедурата за акредитация се 

изпълняват, след като са изплатени всички 
финансови задължения от страна на ООС 
към ИА БСА по предишна акредитация, 
ако е приложимо, и по предходни етапи на 
текуща процедура за акредитация съглас-
но Ценоразпис на услугите на ИА БСА, 
BAS QR 8. 

Официалният език, на който протича про-
цедурата за акредитация на ООС, е български-
ят. В случай че кандидатът за акредитация е 
чуждестранен ООС, който е организация или 
част от организация, разположена извън тери-
торията на Република България, процедурата 
за акредитация се провежда на английски език 
или друг език след допълнително договаряне 
с кандидата.

4.1. Подаване на заявление и откриване на 
процедура за акредитация. 

4.1.1. Подаване на заявления за акредитация.
Дейността по акредитация се основава 

на писмено заявление за акредитация на 
кандидатстващия ООС. Писмено заявление 
може да подаде всеки ООС, който не е в про-
цедура за акредитация, преакредитация или 
разширяване на акредитацията. Всеки ООС 
може да кандидатства за преакредитация или 
разширяване на обхват на акредитация, ако 
не е със спряна или временно ограничена 
акредитация или не е в процедура по спиране, 
ограничаване или отнемане.
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b) обща информация, засягаща ООС, като 
например неговите дейности, взаимоотноше-
ние в рамките на юридическото лице и адреси 
на всичките му физически местонахождения, 
които ще бъдат покрити от обхвата на акре-
дитацията;

c) ясно дефиниран и заявен обхват на ак-
редитацията (описание на услугите за оценка 
на съответствието, които ООС ще предос-
тавя, и списък със стандарти, нормативни 
актове, методи и процедури, за които ООС 
кандидатства за акредитация, включително 
ограничение на неговата способност, ако е 
приложимо);

d) участия в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност, където е прило-
жимо;

e) притежавани акредитации, ако е при-
ложимо.

4.1.1.2. Комплектът от документи, включващ 
заявлението за акредитация и приложимите 
към него документи/записи, подаван в ИА 
БСА, трябва да бъде с надлежно номерира-
ни страници и съпроводен от пълен опис с 
отбелязване на началната страница на всеки 
нов документ/запис. 

Описът трябва да бъде заверен с подпис и 
печат на представител на юридическото лице.

Заявлението за акредитация с приложимите 
документи/записи (комплект от документи на 
хартиен и на електронен носител) може да 
бъде подадено чрез поща или в деловодството 
на ИА БСА. 

4.1.2. Оценка на възможността за изпъл-
нение и проверка на заявлението. 

В срок до 30 дни от подаване на заявлени-
ето агенцията извършва оценка на възмож-
ностите си и компетентността си за неговото 
изпълнение и извършва проверка за пълнотата 
и редовността на представените документи, 
като в случай на непълнота или нередовност 
на заявителя се дават указания и се определя 
срок за отстраняването им. 

4.1.2.1. Оценка на възможността за изпъл-
нение на заявлението. 

В срок до 15 дни от подаване на заявлението 
ИА БСА извършва оценка на способността си 
да извърши акредитацията по отношение на: 

a) обхвата си на дейност на ИА БСА;
b) наличие на компетентност за извършване 

на акредитация по отношение на заявения 
обхват; 

c) наличие на подходящи, компетентни и 
на разположение водещи и технически оце-
нители/експерти;

d) възможност да бъде реализирана про-
цедурата за акредитация във връзка с место-
положението на дейността на ООС и/или по 
отношение на езика, използван от заявителя, 
или други специфични условия във връзка с 
изискванията за акредитация;

e) възможност за спазване сроковете на 
процедурата за акредитация.

Ако дейността, заявена за акредитация, 
е извън обхвата на дейност по т. 2 на тази 
процедура, ИА БСА информира заявителя и 
при изрично негово желание може да пред-
приеме действия по реда на процедура за нови 
дейности BAS QR 17.

Ако ИА БСА установи, че не е компетентна 
да извърши оценяване за заявения обхват или 
не разполага с подходящи водещ оценител/ 
технически оценители/експерти, предлага на 
заявителя привличане на такива от Национален 
орган по акредитация, пълноправен член на ЕА. 

В този случай може да се наложат промени 
в сроковете по изпълнение на процедурата и 
цените на услугите по акредитация. Проце-
дура по акредитация се открива след писме-
но съгласие на заявителя за привличане на 
чуждестранни оценители/експерти. 

При приемане на заявление за ПОС ИА БСА 
извършва прегледа и осигурява необходимите 
условия за изпълнение на заявлението за акре-
дитация съгласно изискванията на Регламент 
(ЕО) № 1221/2009.

4.1.2.2. Проверка на заявлението.
В срок до 15 дни след извършена оценка на 

възможността за изпълнение на заявлението 
ИА БСА извършва проверка по отношение 
на пълнотата и редовността му. 

Непълнота – констатирано е отсъствие на 
един или повече документи, изброени в т. 4.1.1 
и съпътстващите ги такива, и/или необосно-
вано отсъствие на информация в един или 
повече от представените документи;

Нередовност – констатирана е липса на 
един или повече от атрибутите на документа, 
представяне на документ с невярно съдър-
жание и/или невалиден документ и/или на 
документ, принадлежащ на друго юридическо 
лице, и/или установяване на противоречие със 
или неизпълнение/неспазване на утвърдена 
от Съвета по акредитация политика на ИА 
БСА, и/или установяване на противоречие със 
или неизпълнение/неспазване на утвърдено 
решение на ТКА.

В случай че бъде установена непълнота или 
нередовност на заявлението за акредитация, 
заявителят се уведомява с писмо, в което се 
дават указания и се определя срок не по-дъ-
лъг от 1 месец за тяхното отстраняване при 
първоначална акредитация и не по-дълъг от 
7 дни при преакредитация и разширяване на 
обхвата. Срокът започва да тече от датата на 
получаване на писмото.

В изпълнение на дадените указания за-
явителят е длъжен да представи в ИА БСА 
документи, допълнени и преразгледани по 
отношение на редовност и пълнота.

Документите трябва да са придружени от 
писмо, в което подробно да са описани извър-
шените корекции във връзка с констатациите 
от направената проверка на заявлението за 
акредитация.
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При неотстраняване на констатирана не-
пълнота/нередовност заявлението с подадени-
те документи се връща на заявителя с отказ за 
регистрация на заявлението за акредитация. 

4.1.3. Определяне на водещ оценител, брой 
показатели и откриване на процедура. 

4.1.3.1. Определяне и съгласуване на водещ 
оценител и брой показатели.

В срок до 7 дни след установяване на пълнота 
и редовност на всички необходими документи 
ИА БСА определя водещ оценител по конкрет-
ното заявление. 

С писмо клиентът се уведомява за опреде-
ления водещ оценител и броя на определените 
показатели на база, на които се определят 
дължимите суми съгласно Ценоразпис BAS QR 8. 

В срок до 5 дни от получаване на уведомител-
ното писмо заявителят има право да възрази 
еднократно срещу определения водещ оценител 
и/или определения брой показатели. 

1. В случай на изразено писмено и аргумен-
тирано неодобрение на определения водещ 
оценител, на базата на обективни данни за 
наличие на конфликт на интереси, например: 
че лицето е консултант на ООС или разполага 
с обективни данни, че лицето е (бил е нает до 
преди две години от оценката/предстои да е) 
служител (нает да извършва услуги) на конку-
рентна организация и/или от гледна точка на 
фактическа некомпетентност се извършва нов 
преглед по реда на т. 4.1.2, определяне на нов 
водещ оценител и ново съгласуване с кандидата 
за акредитация. 

2. В случай че заявителят възрази писмено и 
аргументирано срещу определения брой показа-
тели, се извършва преразглеждане и обсъждане 
между страните с цел да се получи съгласие меж-
ду тях за броя показатели, определен съгласно 
„Указания за определяне на броя показатели“. 

В случай че заявителят не възрази писме-
но в определения срок на съгласувателното 
писмо, ИА БСА приема, че той е съгласен с 
избора на водещ оценител и брой показатели.

4.1.3.2. Откриване на процедура
След съгласуване на определения водещ 

оценител и броя показатели от заявителя 
агенцията открива процедура за акредитация 
и поставя регистрационен номер на открита 
процедура върху заявлението за акредитация. 

До клиента се изпраща писмо, с което се 
информира за регистрационния номер на откри-
тата процедура за акредитация и дължимата 
сума за извършване на предварително проучване, 
съгласно приложена към писмото фактура. В 
срок до 5 дни от получаване на уведомителното 
писмо заявителят е длъжен да заплати опре-
делената съгласно Ценоразпис BAS QR 8 цена 
за предварително проучване. 

4.1.4. Отказ от откриване на процедура 
Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация“ отказва откриване на процедура 

за акредитация, когато са налице едно или 
повече от следните обстоятелства:

a) заявена за акредитация дейност извън 
обхвата на дейност на ИА БСА;

b) липса на компетентност за извършване 
на акредитация по отношение на заявения от 
клиента обхват;

c) липса на подходящи, включително ком-
петентни и на разположение водещ оценител 
и/или технически оценители/експерти;

d) невъзможност да бъде реализирана 
процедурата за акредитация във връзка с мес-
тоположение на дейността на ООС и/или по 
отношение на езика, използван от заявителя, 
и/или други специфични условия във връзка 
с изискванията за акредитация;

e) невъзможност за спазване сроковете за 
акредитация;

f) неизпълнение на финансови задължения 
по открити процедури и/или поддържане на 
акредитацията на юридическо лице, към което 
принадлежи ООС;

g) неспазване на срока по т. 4.1.2.2 за из-
пращане/представяне в ИА БСА на документи, 
допълнени и преразгледани по отношение на 
пълнота и/или редовност; 

h) повторно наличие на непълнота или 
нередовност на подадените документи за 
акредитация; 

i) неприключила процедура за акредитация, 
преакредитация или разширяване на акре-
дитацията по заявление на същия кандидат; 

j) спряна акредитация или започнала про-
цедура по спиране или отнемане на акреди-
тацията на кандидата;

k) период до изтичане валидността на 
предоставена акредитация, по-малък от 8 
месеца, при заявление за преакредитация и/
или разширяване на обхвата на акредитация;

l) непредставяне на доказателства, че са 
отстранени несъответствията с изискванията 
за акредитация;

m) непостигане съгласие за определен/и водещ 
оценител и/или брой показатели. 

Лицата, на които е отказана акредитация, 
могат да подадат заявление за акредитация 
отново след представяне на доказателства, 
че са отстранени несъответствията с изис-
кванията за акредитация и с процедурите за 
акредитация на агенцията.

Акредитирано лице, желаещо да получи 
акредитация по друг стандарт, следва да про-
цедира както при нова регистрация.

4.2. Предварително проучване.
Предварителното проучване представлява 

преглед на документите и записите и оценка 
на тяхното съответствие с изискванията за 
акредитация. 

Предварителното проучване при преакреди-
тация и разширяване на обхвата на акредита-
ция включва и преглед на предходни оценки. 
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В етапа на предварително проучване за 
първоначална акредитация, при изразено 
писмено желание на заявителя, може да бъде 
проведена предварителна оценка на място. 

Предварителното проучване се извършва 
от определения водещ оценител, който да 
направи преглед на предоставените от канди-
дата за акредитация документи и записи по 
т. 4.1 и оценка по документираната система 
за съответствие с приложимите изисквания за 
акредитация. При необходимост може да бъде 
включен технически оценител/експерт. 

Предварителното проучване завършва с 
доклад от водещия оценител с експертно 
заключение и предложение за следващ етап на 
процедурата.

4.2.1. Предварително проучване (преглед 
на документи).

Предварителното проучване се провежда 
до един месец от датата на откриване на про-
цедурата за акредитация, за което на клиента 
се предоставя доклад от определения водещ 
оценител. В този срок, ако са констатирани 
пропуски, на клиента се предоставя констати-
вен доклад и срокът се удължава с един месец 
(до два месеца от откриване на процедурата).

В рамките на десет дни от получаване на 
констативния доклад заявителят е длъжен да 
представи в ИА БСА документирани доказа-
телства за отстраняване на пропуските. 

4.2.2. Предварително проучване (чрез пред-
варителна оценка на място).

Предварителната оценка на място позво-
лява да се определи и формулира в детайли 
обхватът на акредитация на кандидата, да се 
направи оценка на готовността му за преми-
наване към първоначална оценка, както и да 
се подпомогне нейното планиране. 

Предварителната оценка на място при-
ключва с предоставяне на доклад в срока на 
предварителното проучване (до един месец от 
откриване на процедурата) или при констати-
ране на пропуски с предоставяне на констативен 
доклад (BAS QА 2.1.1) в деня на приключване на 
оценката на място. В рамките на десет дни 
от получаване на констативен доклад (BAS 
QА 2.1.1) заявителят е длъжен да представи 
в ИА БСА документирани доказателства за 
отстраняването на констатираните пропуски 
(BAS QА 2.1.1).

И при двата случая по т. 4.2.1 и 4.2.2 кли-
ентът подава документите с писмо, в което 
подробно са описани проведените коригира-
щи действия във връзка с констатациите от 
предварителното проучване и приложените 
документи.

В разширения срок на предварителното 
проучване (два месеца от откриване на проце-
дурата) ИА БСА е длъжна да направи оценка на 
представените документирани доказателства и 
да уведоми заявителя относно продължението 
на процедурата за акредитация.

В случай че пропуските не са отстранени 
или сроковете не са спазени, БСА решава как 
да продължи процедурата по акредитация, а 
именно: извършване на оценка на място или 
отказ от акредитация.

4.3. Оценяване.
4.3.1. Принципи и методи.
Ако е налице положително експертно за-

ключение от предварителното проучване, се 
извършва оценка на място от екип от оцени-
тели, чиято цел е да оцени съответствието с 
изискванията за акредитация.

Оценяването на място включва един или 
повече от следните методи:

a) преглед на документи – оценка на на-
ръчника по качеството и други документи 
от системата за управление на ООС за съот-
ветствие с изискванията за акредитация (вж. 
т. 3); преглед на записите на ООС от извър-
шената дейност, за персонала, от контрола 
на качеството, вътрешни одити, прегледи от 
ръководството, доклади от предходни оценки, 
доклади от оценки на други органи по акре-
дитация и др.;

b) офис оценка – оценка на практическото 
прилагане на документираната система за 
управление на ООС чрез оценка на докумен-
тирани доказателства;

c) наблюдение (witness) – наблюдение и 
оценка на дейности, извършвани от ООС 
(такива като изпитване; калибриране; серти-
фикация на продукти, на системи, на персо-
нал; контрол; заверяване на доклад по околна 
среда и други); наблюдението на дейностите е 
задължителен елемент от оценката на място;

d) изпитване за пригодност – оценка на 
компетентността на ООС при участието им 
в междулабораторни сравнения (ILC) при 
изпитване/калибриране; този метод е задъл-
жителен за оценяването на лабораториите за 
изпитване и/или калибриране;

e) интервю – оценка на компетентността на 
персонала на ООС чрез целенасочено интервю.

При оценки на място за първоначална 
акредитация/преакредитация/разширяване 
на обхвата се извършва пълно oценяване или 
оценяване на минимум 80 % от заявения за 
акредитация/преакредитация/разширяване 
обхват. 

4.3.2. Подготовка на оценка.
Най-малко 10 дни преди провеждане на 

оценка ИА БСА договаря периода, състава, 
пълномощията на екипа и плана за оценка с 
ООС. Най-малко 5 дни преди извършване на 
оценката ООС трябва писмено да потвърди 
съгласието си с определените дата и екип, 
пълномощията на екипа и план на оценка-
та. В случай че има писмено аргументирано 
неодобрение от страна на заявителя за член 
на екипа за оценка, ИА БСА извършва нов 
подбор на екипа за оценка и ново съгласу-
ване. Ако няма на разположение подходящ 
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водещ оценител/технически оценител/експерт, 
оценката може да бъде отложена и/или да 
бъде привлечен водещ оценител/технически 
оценител/експерт от друг национален орган по 
акредитация или да не бъде оценен обхватът, 
за който не е на разположение технически 
оценител/експерт на този етап от процеса 
по акредитация.

Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ може да изисква писмено от 
ООС допълнителна информация, необходима 
за подготовката на оценката, като методи, 
процедури, инструкции и други съотносими 
документи. Органът за оценка на съответстви-
ето трябва да предостави в ИА БСА изисканата 
информация и всички направени промени в 
системата си за управление в определен от 
ИА БСА срок. Ако поисканите документи 
не бъдат представени в определения срок, 
водещият оценител планира допълнително 
време при планиране на оценката, което се 
заплаща съгласно Ценоразпис на услугите по 
акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).

4.3.3 Оценка на място.
Оценката на място следва да бъде проведена 

в срок до 3 месеца от датата на приключване 
на предварителното проучване при процедури за 
първоначална акредитация и в срок до 1 месец 
от датата на приключване на предварителното 
проучване при процедури за преакредитация/
разширяване на обхвата на акредитация.

Оценката на място започва с откриваща 
среща и приключва със закриваща среща. 

По време на оценката на място екипът 
оценява степента на внедряване, поддържане 
и ефикасността на системата за управление и 
компетентността на ООС. Органът за оценка 
на съответствието трябва да демонстрира, че 
е компетентен да извършва всички дейности 
и във всички области, за които е заявил же-
лание за акредитация. 

Оценката може да не обхваща всички 
записи, документи и персонал на ООС. Из-
вадката – обект на оценка, трябва да бъде 
представителна дотолкова, доколкото е въз-
можно в зависимост от дейността на ООС. 
Всеки избор на екипа трябва да бъде направен 
от гледна точка на риск и значимост за де-
монстриране на компетентност от страна на 
ООС. Поради извадковия подход не може да 
се твърди, че са установени всички същест-
вуващи несъответствия. 

По отношение на системата за управление 
на ООС екипът от оценители трябва да напра-
ви оценка най-малко на един пълен цикъл на 
вътрешен одит и преглед от ръководството. 

Когато ООС има дейности на няколко мес-
тонахождения (различни адреси) оценката при 
първоначална акредитация и преакредитация 
трябва да обхване всички тях. При планиране 
на оценка на място се спазват правилата на 
BAS QI 2.

Оценката на място на ОСС, ОСПр, ОСПл 
и ПОС приключва със закриваща среща, 
която се провежда най-късно до три месеца 
от откриващата среща. В този период ООС 
е длъжен да предостави възможност на БСА 
да извърши необходимите наблюдения на 
дейността му.

4.3.4. Докладване след оценка на място.
След оценката екипът трябва да изготви 

доклад, който съдържа най-малко следното: 
1. записи от проведените наблюдения на 

дейността;
2. заключение за състоянието на системата 

за управление и компетентността на ООС; 
3. заключение за съответствието на дейност-

та на ООС с изискванията за акредитация и 
4. констатираните несъответствия, ако 

има такива. 
Изпълнителна агенция „Българска служба 

за акредитация“ предоставя на ООС доклад 
от оценката до 15 дни от закриващата среща. 

4.3.5. Несъответствия и коригиращи дейст-
вия. 

4.3.5.1. Класификация. 
Несъответствие е неизпълнението на изис-

кванията за акредитация, определени в т. 3 
на този документ. 

Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация“ класифицира несъответствията 
като значителни или незначителни по след-
ните критерии:

Значително несъответствие (L):
Установено е неизпълнение или липса 

на прилагане или поддържане на едно или 
повече от изискванията за акредитация (вж. 
т. 3), което води до заключение, че дейността 
на ООС, общата компетентност и системата 
за управление не са в състояние да осигурят 
необходимото качество на предоставяните 
услуги, включително достоверността на из-
даваните от него документи.

Незначително несъответствие (S):
Установени са пропуски при изпълнение 

на едно или повече от изискванията за ак-
редитация (вж. т. 3), което води до съмнение 
относно качеството на предоставяните от 
ООС услуги, включително достоверността на 
издаваните от него документи.

За всички видове несъответствия ООС 
трябва да проведе коригиращи действия, които 
трябва да бъдат оценени от страна на ИА БСА, 
преди да бъде взето решение за предоставяне 
на акредитация/преакредитация/разширяване 
на обхвата на акредитация или потвърждаване 
на действието на акредитацията за периода 
на нейната валидност.

Класификацията на несъответствията е 
отговорност на водещия оценител. 

4.3.5.2. Коригиращи действия: 
а) Докладване на несъответствията се 

извършва в края на оценката на място по 
време на закриваща среща, след като са кла-
сифицирани от водещия оценител. Закриваща 
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среща при продължителна оценка (например 
при органи по сертификация) се провежда 
до 5 дни след приключване на последното 
проведено наблюдение.

Несъответствията се докладват на пред-
ставител на юридическото лице, който удос-
товерява, че е информиран за тях с подпис 
върху съответния формуляр. Неподписването 
на формуляра от страна на ООС или юри-
дическото лице не анулира констатираното 
несъответствие. 

b) В съответствие с прилаганата от ИА 
БСА концепция, че коригиращите действия 
трябва да елиминират причините за появата 
на несъответствие, с цел предотвратяване на 
повторната му поява при констатиране на 
несъответствия от ръководството на ООС 
се изисква:

 – да извърши анализ за първопричините, 
довели до възникване на несъответствията;

 – да предприеме действия за отстраняване 
на несъответствието; 

 – да извърши анализ на разпространението 
на несъответствието и да извърши отново или 
да коригира извършената несъответстваща 
услуга или продукт – корекция;

 – да предприеме действия за елиминиране 
на причините, довели до възникване на несъ-
ответствията – коригиращи действия;

 – да извърши самооценка и да демонстри-
ра ефикасността на предприетите действия.

Органът за оценка на съответствието тряб-
ва да представи в ИА БСА пълен доклад за 
коригиращи действия, включващ информация 
за всички действия по дейностите, посочени 
по-горе. 

c) Коригиращи действия след първоначална 
оценка: 

Без значение от класификацията на не-
съответствията кандидатът за акредитация 
разполага с 2 месеца от докладването на не-
съответствията за изпълнение на коригиращи 
действия. В рамките на този срок ООС трябва 
да представи доклад за коригиращи действия. 

Коригиращи действия след: 
• оценка при планов надзор, 
• надзор по сигнал, 
• извънредна оценка за възстановяване 
 на акредитация, 
• извънредна оценка след доброволно спи-
 ране или 
• извънредна оценка след доброволно 
 временно ограничаване на обхвата на 
 акредитация,
• разширение на обхвата на акредитация
 и 
• преакредитация.
Органът за оценка на съответствието 

разполага с 1 месец от докладване на несъ-
ответствията за изпълнение на коригиращи 
действия по констатирани при оценката не-
значителни несъответствия.

При констатирано едно или повече значи-
телни несъответствия ООС трябва да предста-
ви в ИА БСА подробен план за изпълнение 
на коригиращи действия в рамките на 10 дни 
от докладване на несъответствията. Планът 
трябва да обхваща анализ на първопричините 
за възникване на несъответствията и всички 
последващи действия във връзка с отстра-
няването им със срокове и отговорни лица 
за изпълнението им. Изпълнителна агенция 
„Българска служба за акредитация“ извър-
шва оценка на направения от ООС анализ и 
плана за действия до 5 дни от получаването 
му. Отрицателна оценка на анализа и плана 
води до предприемане на незабавни действия 
за временно спиране на акредитацията. 

След одобряване на анализа и плана от 
страна на ИА БСА ООС трябва да представи 
доклад за коригиращи действия в срок до 1 
месец от докладване на несъответствията. 

4.3.6. Последваща оценка. 
Ефективността на коригиращите действия, 

предприети от ООС във връзка с констатира-
ните по време на оценката несъответствия, 
се оценява на последваща оценка.

На последващата оценка ООС трябва да 
демонстрира, че предприетите коригиращи 
действия са базирани на подходящ анализ, 
показал първопричината за възникване на 
несъответствие, и анализ на разпространени-
ето на несъответствието. Органът за оценка 
на съответствието трябва да може да покаже, 
че е направена проверка от негова страна на 
предприетите коригиращи действия и тя е 
показала ефикасно закриване на несъответ-
ствията.

4.3.6.1. Вид и обхват на последваща оценка:
Изпълнителна агенция „Българска служба 

за акредитация“ е длъжна в рамките на 1 
месец след доклада на ООС по т. 4.3.5.2 да 
извърши последваща оценка и да докладва за 
резултатите от нея.

Видът и обхватът на последващата оценка 
се определят от вида и обхвата на оценката, 
при която е/са констатирано/и несъответ-
ствието/та, т.е.: 

• констатирано несъответствие по време
 на наблюдение – последващата оценка 
 следва да бъде извършена по време на 
 наблюдение;
• констатирано несъответствие по доку-
 менти – не изисква последващата оценка 
 на място; 
• констатирано несъответствие по време
 на оценка в офис – последващата оценка 
 следва да бъде оценка на офис. 
Видът и обхватът на последващата оценка 

зависи още от естеството и броя на конста-
тираните по време на оценката несъответ-
ствия. По принцип последващата оценка на 
ефикасността на предприетите коригиращи 
действия се извършва от водещия оценител/
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техническия оценител/експерт, констатирал 
несъответствието. При необходимост в рам-
ките на определения срок може да се изиска 
допълнителна информация от ООС за извърш-
ване на тази последваща оценка.

По време на закриваща среща могат да 
се предлагат дати и обхват на последващата 
оценка, но те трябва да бъдат потвърдени от 
ИА БСА. 

Органът за оценка на съответствието има 
право само на една последваща оценка след 
всяка проведена оценка. 

Незакриването на несъответствие при 
последваща оценка може да доведе до кон-
статиране на ново несъответствие, свързано 
с възможностите на ООС да извършва адек-
ватен анализ на първопричината за наличие 
на несъответствие и провеждане на ефикасни 
коригиращи действия. 

4.3.6.2. Докладване за резултатите от пос-
ледваща оценка.

Докладването за резултатите от послед-
ващата оценка са извършва в рамките на 
срока за провеждане на последваща оценка 
и се документира в анекс към доклада от 
оценката на място. 

Ако не всички несъответствия са ефикас-
но закрити или не са закрити в рамките на 
определения срок, в анекса към доклада от 
оценката ще бъде предложен отказ от акреди-
тация/преакредитация, отказ от разширяване 
на акредитацията, спиране на акредитация-
та за целия или спиране на акредитацията 
за част от предоставения обхват (временно 
ограничаване на обхвата).

В срок десет дни от приключването на 
последващата оценка до заявителя се изпраща 
анексът за информация.

4.3.7. Решение за акредитация. 
Вземане на решение по процедурата за 

акредитация се основава на три елемента, 
както следва:

a) препоръки на екипа оценители в доклад 
от оценка, основани на констатациите по 
време на оценяването; 

b) становище с предложение за решение 
на Комисия по акредитация (КА) след запо-
знаване с доклад на водещ оценител/екип и 
ако е необходимо, с документите/записите на 
ООС; Комисията по акредитация заседава в 
период до 6 месеца от провеждане на оценка 
на място; ако посоченият период е изтекъл, 
се извършва извънредна оценка за сметка на 
страната, по чиято вина не е спазен горепо-
соченият срок;

c) решение на изпълнителния директор 
на ИА БСА за предоставяне, отказване, 
ограничаване на обхвата, временно спиране, 
временно ограничаване или за отнемане на 
акредитацията след становище с предложение 
за решение на КА; решението на изпълни-
телния директор може да бъде съобразено 
със становището на КА или да се различава 

от него; при писмено заявление от акреди-
тираното лице за ограничаване на обхвата, 
временно спиране, временно ограничаване 
или за отнемане/отказ на акредитацията, ре-
шението се взема от изпълнителния директор 
без становище от КА.

Когато решението е различно от стано-
вището на КА, то се докладва пред Съвета 
по акредитация. Съветът по акредитация 
разглежда становището на КА и досието на 
ООС и излиза със становище. Становището 
на СА по конкретния случай се предоставя 
на двете страни – на ръководството на ООС 
и на изпълнителния директор на ИА БСА.

При положително решение проект на обхва-
та на акредитация се предоставя за съгласуване 
на ООС. Проектът на обхвата на акредитация 
трябва да бъде върнат в ИА БСА с положен 
подпис от представляващия ООС на всяка 
страница, удостоверяващ приемливостта на 
изготвения проект в срок до 15 дни. 

При отрицателно решение – лицето може 
да кандидатства отново за акредитация не 
по-рано от 6 месеца от датата на получаване 
на заповедта. 

При установяване, че лицето не отговаря 
на изискванията за акредитация, ИА БСА 
отказва акредитация с мотивирана писмена 
заповед, която се съобщава на заявителя в 
7-дневен срок от издаването є.

4.3.8. Документи за акредитация. 
Сертификатът за акредитация удостове-

рява компетентността на акредитираните 
лица да извършват дейности по оценяване на 
съответствието на посочения в него адрес по 
местонахождение.

При установяване, че лицето отговаря на 
изискванията и на процедурите за акредита-
ция на агенцията, изпълнителният директор 
на агенцията издава заповед и сертификат за 
акредитация в срок един месец от предста-
вянето на писменото становище по 4.3.7 b) 
от процедурата.

Сертификатът за акредитация съдържа: 
a) наименование и марка (лого) на аген-

цията;
b) номер и дата на издаване на сертификата;
c) наименование, седалище и адрес на уп-

равление и единен идентификационен код – за 
юридическо лице или едноличен търговец, 
или еквивалентни данни за чуждестранно 
юридическо лице;

d) идентификационни данни на акредити-
рания обект;

e) основание за издаването му – нормативен 
акт, стандарт, ръководство;

f) вида на дейността по оценяване на съот-
ветствието, обхват, дата на издаване и срок на 
валидност; обхватът може да бъде представен 
в приложение към сертификата;

g) подпис на изпълнителния директор на 
агенцията или на заместник изпълнителния 
директор в случаите по чл. 10, ал. 5 ЗНАООС; 
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h) номер и дата на приложението, ако има 
такова;

i) дата на първоначалната акредитация в 
случаите, когато има получена.

Приложение към сертификат за акреди-
тация: 

Приложението към сертификата за акреди-
тация съдържа подробно описание на обхвата 
на акредитация в зависимост от различните 
видове акредитации.

Сертификатът за акредитация се издава 
в един оригинален екземпляр на български 
език. Приложението, което е неразделна част 
от него, се издава в два оригинала – един за 
акредитираното лице и един за архива на 
агенцията. По желание на ООС, който не 
оперира на територията на Република Бълга-
рия, сертификатът и приложението се издават 
само на английски език. 

При желание на ООС ИА БСА издава сер-
тификат и на английски език след заплатена 
сума съгласно Ценоразпис на услугите по 
акредитация на ИА БСА (BAS QR 8). За да 
бъде издадено и приложението към сертифи-
ката на английски език, акредитираното ООС 
представя превод на приложението, извършен 
от сертифициран регистриран преводач, и 
документ за платена сума съгласно Ценораз-
пис на услугите по акредитация на ИА БСА 
(BAS QR 8).

Сертификатът с приложението и заповедта 
за акредитация се получават от представител 
на юридическото лице, ръководителя на акре-
дитирания ООС или надлежно упълномощено 
от него лице срещу документ за внесена сума 
съгласно Ценоразпис на услугите по акреди-
тация на ИА БСА (BAS QR 8).

Сертификатът за акредитация е поименен и 
не подлежи на преотстъпване или прехвърляне 
от страна на акредитираното лице. 

Издадените сертификати за акредитация 
се завеждат в публичен регистър на лицата 
с предоставена акредитация. За проверяващи 
по околна среда ИА БСА информира компе-
тентните органи. 

Сертификатът и приложението към него са 
собственост на ИА БСА. При получаване на 
нови документи за акредитация, за преакре-
дитация или при преиздаване ООС е длъжен 
да върне оригиналите на предоставените му, 
станали невалидни документи.

5. Поддържане на акредитацията.
Акредитацията е с валидност 4 години от 

датата на издаване на сертификата за акре-
дитация. Поддържането на акредитацията се 
извършва за целия период на валидност на 
сертификата за акредитация. Поддържането 
на акредитацията включва надзор и други 
действия, извършвани от агенцията, с цел да 
се осигури непрекъснато съответствие на дей-
ността на акредитираните лица с изискванията 

и процедурите за акредитация на агенцията 
и запазване на доверието в качеството на 
предлаганите от акредитираните лица услуги.

След предоставяне на акредитация акре-
дитираните ООС се оценяват периодично. До 
изтичане на валидността на акредитацията ИА 
БСА извършва периодични надзорни оценки.

По време на периода на валидност на 
акредитация акредитираният ООС може да 
промени (ограничи или разшири) обхвата на 
акредитация, като срокът на валидност на 
предоставената акредитация не се променя. 

Решенията за спиране на акредитацията за 
целия или спиране на акредитацията за част 
от предоставения обхват (временно огранича-
ване на обхвата), за ограничаване и отнемане 
на акредитацията се вземат при изпълнение 
на правилата на т. 4.3.7 от тази процедура.

5.1. Планов надзор.
Надзорът се осъществява чрез оценка на 

място за установяване съответствието на 
акредитираните лица с изискванията за ак-
редитация и с процедурите за акредитация на 
агенцията, като се взема предвид и участие 
на акредитираните лаборатории в междулабо-
раторни сравнения, изпитвания за пригодност 
или други дейности, удостоверяващи компе-
тентността на акредитираните лица.

Планов надзор се провежда въз основа на 
утвърдени програми за периодична оценка 
на компетентността на акредитираните лица.

След предоставяне на първоначална ак-
редитация/преакредитация първият планов 
надзор чрез оценка на място се извършва в 
срок от 9 до 12 месеца от датата на издаване 
на сертификата за първоначална акредитация/
преакредитация. Всеки следващ планов надзор/
преоценка се извършва в срок от 18 до 24 месеца 
от предходната оценка на място.

Планирането се извършва въз основа на 
посочените по-горе правила и в зависимост от 
степента на стабилност, която са достигнали 
услугите на акредитираните ООС.

При наличие на обективни обстоятелства 
ООС може писмено да изиска от ИА БСА от-
лагане/промяна на периода на надзор само в 
случай, че не се нарушава регламентираният 
период за провеждане на надзор.

Всеки отказ на ООС за провеждане на 
надзор в нарушаване на регламентираните 
периоди за неговото провеждане се счита за 
неизпълнение на изискванията за акредитация 
и води до спиране на акредитацията. 

Надзорните оценки на място се извършват 
по правилата, описани от т. 4.3.3 до т. 4.3.6 
от тази процедура. 

5.2. Извънредна оценка (включително над-
зор по сигнал). 

Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ може да реши да извърши 
извънредна оценка на място при получена 
информация за настъпили промени в услови-
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ята, при които е предоставена акредитацията, 
постъпили писмени сигнали за нарушения 
от страна на акредитирани лица, публику-
вани или огласени критични материали в 
средствата за масово осведомяване, сигнали 
за некоректно позоваване на акредитацията, 
заблуждаващо използване на акредитацията 
в рекламни материали и др.

Извънредна оценка на място ще бъде извър-
шена от ИА БСА при постъпила информация 
от Орган по сертификация на продукти за не-
говите намерения да използва неакредитиран 
ООС като подизпълнител.

Извънредна оценка на място ще бъде 
извършена от ИА БСА за възстановяване на 
акредитацията по смисъла на т. 5.4.3 от тази 
процедура. 

В срок до 1 месец след получаване/огла-
сяване на сигнал/информация ИА БСА може 
да изиска първоначално писмена информация 
от ООС във връзка със сигнала/жалбата и/
или да извърши извънредна оценка на място. 

Обхватът на извънредната оценка се опреде-
ля от спецификата на всеки конкретен случай, 
за който е сезирана или се самосезира ИА 
БСА. Ако в период до три месеца от датата на 
получаване/огласяване на сигнал/информация 
е планирано провеждане на планов надзор, 
същият може да бъде проведен в рамките на 
извънредната оценка. 

При надзор по сигнал ООС се уведомява 
само за датата на оценката на място.

5.3. Преиздаване на сертификат за акреди-
тация и приложението към него.

5.3.1. Изпълнителна агенция „Българска 
служба за акредитация“ преиздава сертификат 
за акредитация при промяна на елемент от 
съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8. 

Приложението към сертификата за ак-
редитация е неразделна част от него и при 
необходимост се преиздава с преиздаване на 
сертификата.

Условия, при които се извършва преизда-
ване на сертификат за акредитация на ООС:

a) Органът за оценка на съответствието 
(ООС) отговаря на изискванията за акреди-
тация;

b) политиката и системата за управление 
остават непроменени;

c) управлението на юридическото лице и ООС, 
както и основният персонал на ООС остават 
непроменени;

d) организационната структура на ООС 
остава непроменена;

e) методите и процедурите за оценка на 
съответствието остават същите;

f) техническите средства остават същите, 
ако е приложимо (например орган по серти-
фикация на системи за управление).

Органът за оценка на съответствието трябва 
да представи в ИА БСА обективни докумен-

тирани доказателства, удостоверяващи, че са 
изпълнени горните условия.

5.3.2. Условия, при които се извършва прех-
върляне на предоставена акредитация на ООС 
съгласно чл. 22 ЗНАООС:

a) наличие на документирани доказателства 
за преминаване на ООС от едното към другото 
юридическо лице; 

b) наличие на доказателства за изгубване на 
права като акредитиран ООС на единия правен 
субект и прехвърлянето на правата към новия 
правен субект;

c) декларация за доброволен отказ от акреди-
тация от името на старото юридическо лице; 

d) публично изявление, че предоставената 
акредитация към старото юридическо лице е 
невалидна; 

e) преминалият към новото юридическо лице 
ООС продължава да отговаря на изискванията 
за акредитация;

f) политиката и системата за управление 
на ООС остават непроменени;

g) ръководството на ООС, както и основният 
персонал на ООС остават непроменени;

h) организационната структура на ООС в 
рамките на юридическо лице остава непроменена;

i) методите и процедурите за оценка на 
съответствието остават същите;

j) техническите средства остават същите, 
ако е приложимо (например орган по сертифи-
кация на системи за управление).

Органът за оценка на съответствието трябва 
да представи в ИА БСА обективни докумен-
тирани доказателства, удостоверяващи, че са 
изпълнени горните условия.

Преди да вземе решение относно преиз-
даване на сертификат за акредитацията или 
прехвърляне на предоставената акредитаци-
ята, БСА извършва оценка най-малко чрез 
преглед на представените от ООС докумен-
ти. При необходимост, например ако някое 
от условията не е изпълнено или са налице 
неясноти в представените документирани 
доказателства, ИА БСА извършва оценка на 
място за установяване на съответствието на 
ОСС с изискванията за акредитация. 

Решението за преиздаване/прехвърляне на 
акредитацията се взема от изпълнителния 
директор въз основа на доклад от водещ оце-
нител/ екип по оценяване, провел последната 
оценка на място. 

При положително решение ООС получава 
нови документи за акредитация, в които е 
отразена настъпилата промяна, като регис-
трационният номер на сертификата за акре-
дитация не се променя. 

Планираните за съответния ООС дейности 
по надзор и преоценка не се променят.

5.4. Отказ за предоставяне на акредита-
ция, спиране, ограничаване, отнемане на 
акредитацията.

При констатиране на несъответствие на 
акредитираните лица или на кандидатите за 
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акредитация с изискванията за акредитация 
ИА БСА ограничава акредитирания или 
заявения за акредитация обхват, временно 
ограничава обхвата на акредитацията, спира, 
отказва или отнема акредитацията.

Органът за оценка на съответствието трябва 
през периода на акредитация непрекъснато да 
е в съответствие с изискванията за акреди-
тация. Органът за оценка на съответствието 
трябва да може да демонстрира тази непрекъс-
натост на съответствието си с изискванията 
за акредитация от дата на предоставяне на 
акредитацията/ преакредитация за целия об-
хват и във всички области на предоставената 
акредитация. 

Ако ООС е на мнение, че няма да може 
да поддържа акредитацията си за конкретна 
част от обхвата/област, трябва незабавно да 
уведоми ИА БСА. Не е допустимо това уведо-
мяване да става по време на оценка на място.

5.4.1. Спиране на акредитацията за целия 
или за част от предоставения обхват (временно 
ограничаване на обхвата на акредитация). 

Спирането или временното ограничаване 
на обхвата на акредитацията са за срок до 
6 месеца. 

Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ извършва спиране на акре-
дитацията, когато обективни доказателства, 
установени по време на оценки на място или 
по друг начин, показват, че акредитирано-
то лице не съответства на изискванията за 
акредитация и процедурите на агенцията и 
то не е предприело ефикасни и навременни 
коригиращи действия (вж. т. 4.3.5.2). Спиране 
на акредитацията е процес, при който акре-
дитацията е временно невалидна.

Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ извършва временно огра-
ничаване обхвата на акредитацията, когато 
акредитираното лице е временно в невъз-
можност да извършва част от дейностите, 
за които е акредитирано, и те не влияят на 
възможността му да извършва дейността си 
по останалата част от обхвата.

Спирането или временното ограничаване е 
процес, при който акредитацията е временно 
невалидна за целия или за част от обхвата 
на акредитация.

В периода на спряна акредитация ООС не 
трябва да използва акредитационния символ 
на ИА БСА или по друг начин да се позовава 
на акредитацията. 

Органите по сертификация не трябва да из-
пълняват процедури по заявки за сертификация 
или да предоставят сертификати в обхвата на 
спряната/временно ограничена акредитация. 
По предоставените сертификации трябва да се 
изпълняват съответните дейности по надзор. 

Лицето, чиято акредитация е с ограничен 
или временно ограничен обхват, получава 
сертификат за акредитация и приложението 

към него с ограничен или временно ограни-
чен обхват.

При спиране на акредитацията акредити-
раното лице е длъжно да върне в агенцията 
оригиналите на сертификата за акредитация 
и на приложението към него в 14-дневен 
срок от получаване на заповедта и да спре 
позоваването си на акредитация независимо 
дали е оспорило или не заповедта.

5.4.2. Обстоятелства за спиране/временно 
ограничаване на акредитацията.

Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ спира/временно ограничава 
акредитацията при: 

a) несъответствие с изискванията за ак-
редитация (т. 3) от страна на ООС и непред-
приемане на ефикасни коригиращи действия 
в определения срок (т. 4.3.5.2);

b) неспазване от страна на ООС на неговите 
задължения, посочени в т. 8.1 и 8.2;

c) други обстоятелства по преценка на 
изпълнителния директор на ИА БСА (напр. 
при промени, които имат временно отрица-
телен ефект върху акредитацията, като про-
мени в правен статут, ръководен персонал, 
технически средства, политика, управление, 
структура и др.);

d) писмено заявление от акредитираното 
лице за спиране на акредитацията, придружено 
от оригиналите на сертификата за акредитация 
и на приложението към него.

5.4.3. Възстановяване на акредитацията. 
След официално изявено желание от ООС 

за възстановяване на акредитацията в срок до 
5 месеца от датата на заповедта за спиране 
или временно ограничаване на обхвата на 
акредитация ИА БСА извършва извънредна 
оценка на място. Ако по време на тази оценка 
ООС не успее да демонстрира съответствие с 
изискванията за акредитация или ако липсва 
изявено желание от страна на ООС за възста-
новяване на акредитацията, ИА БСА преминава 
към отнемане или ограничаване обхвата на 
акредитацията (вж. т. 5.4.5).

В случаите на временно ограничаване на 
обхвата на акредитация или спиране на акре-
дитацията на основание чл. 36 ЗНАООС по 
време на извънредна оценка за възстановяване 
на акредитацията се допуска констатиране 
на несъответствия, които следва да бъдат 
ефикасно закрити в срок съгласно т. 4.3.5.2 от 
тази процедура.

Решението за възстановяване на акреди-
тацията се взема от изпълнителния директор 
въз основа на предложение в доклад от оценка 
на екипа. 

5.4.4. Ограничаване на акредитацията. 
Изпълнителна агенция „Българска служба 

за акредитация“ извършва ограничаване на 
обхвата на акредитация, когато обективни 
доказателства, установени по време на оцен-
ки на място или по друг начин, показват, 
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че акредитираното лице не съответства на 
изискванията за акредитация за определе-
на част от акредитирания обхват, но това 
не влияе на възможността му да извършва 
дейността си по останалата част от обхвата 
или в срока на временното ограничаване на 
обхвата на акредитацията и акредитираното 
лице не успее да докаже възможността си да 
извършва дейностите, за които временно му 
е ограничена акредитацията.

5.4.4.1. Изпълнителна агенция „Българска 
служба за акредитация“ ограничава акреди-
тацията при: 

a) неспазване на изискванията за акредита-
ция (т. 3) от страна на ООС и неизвършване 
на ефикасни коригиращи действия в опреде-
ления срок (т. 4.3.5.2), отнасящи се за част 
от обхвата на акредитация; неспазването на 
изискванията не трябва да влияе върху ос-
таналата част от обхвата на предоставената 
акредитация (дейности на ООС и области 
(офиси/помещения); 

b) писмено заявление от акредитираното 
лице за ограничаване на акредитацията, 
придружено от оригиналите на сертификата 
за акредитация и на приложението към него.

5.4.4.2. Възстановяване на акредитацията. 
Органъ т за оценка на съответствието може 

да възстанови обхвата/областта на предос-
тавената му акредитация чрез процедура по 
възстановяване на обхвата на акредитация (т. 
5.4.3), но не по-рано от 6 месеца от датата на 
влизане в сила на заповедта за временно спи-
ране/ограничаване на обхвата на акредитация. 

5.4.5. Отказ за предоставяне на акредита-
ция, разширяване обхвата на акредитацията 
или преакредитацията и отнемане на акре-
дитацията. 

Отказ за предоставяне на акредитация, 
разширяване обхвата на акредитацията или 
преакредитацията и отнемане на акредита-
цията е процес, при който заявеният/предос-
тавеният обхват на акредитация е отказан/
напълно прекратен (отнет).

Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ отказва/отнема акредитация, 
когато акредитираното лице или кандидатът 
за акредитация: 

a) е в невъзможност да извършва дейности-
те, за които е акредитирано или кандидатства;

b) не изпълнява или не поддържа едно или 
повече от изискванията за акредитация (т.3), 
което води до заключение, че дейността на 
органа за оценяване на съответствието, ком-
петентността му и системата за управление 
не са в състояние да осигурят необходимото 
качество на предоставяните услуги, включи-
телно достоверността на издаваните от него 
документи;

c) в период на акредитация се позовава в 
дейността си на акредитация за неакредити-
ран обхват;

d) издаде неистински или преправен до-
кумент или документ с невярно съдържание;

e) компрометира агенцията със свои дейст-
вия или бездействия;

f) ООС не е успяло в определения период 
да демонстрира съответствие с изискванията 
за акредитация или не уведоми за желание-
то си за възстановяване на акредитацията в 
посочения в т. 5.4.3 срок;

g) не заплаща услугите по акредитация 
съгласно утвърдения ценоразпис;

h) писмено заявление от ООС за отнемане 
на акредитацията или отказ от акредитация; 
изпълнителният директор е длъжен да се 
съобрази с желанието на ООС независимо 
дали има обективни причини за това. 

При отнемане на акредитацията акредити-
раното лице е длъжно да върне в агенцията 
оригиналите на сертификата за акредитация 
и приложението към него в 14-дневен срок 
от получаване на заповедта и да спре позо-
ваването си на акредитация независимо дали 
е оспорило или не заповедта. 

За органите по сертификация отнемане-
то на акредитацията означава, че те трябва 
да оттеглят/прекратят всички сертификати, 
предоставени под акредитация, в рамките на 
два месеца от датата на отнемане. Органи-
те по сертификация трябва да представят в 
агенцията списък на предоставените от тях 
сертификации с доказателства за тяхното 
оттегляне/прекратяване.

Лице, чиято акредитация е отнета, може 
да кандидатства отново за акредитация не 
по-рано от 6 месеца от датата на влизане в 
сила на заповедта за отнемане на акредита-
ция и представяне на доказателства, че са 
отстранени несъответствията с изискванията 
за акредитация.

6. Преакредитация.
Преакредитация е последващо потвържда-

ване на компетентността на акредитирано 
лице по същия нормативен акт, стандарт или 
ръководство, определени в издадения серти-
фикат за акредитация.

Не по-късно от 8 месеца преди изтичане 
валидността на акредитация ООС трябва да 
подаде заявление за преакредитация в ИА 
БСА, както е посочено в т. 4.1. 

Когато кандидатът за преакредитация 
желае разширяване на обхвата на акредита-
ция, съгласно т. 7 а) в ИА БСА се представят 
всички приложения с маркиране (почерняне) 
на новата информация в тях.

Ако ООС пропусне да подаде заявлението 
за преакредитация в определения срок, се 
следва процедурата при първоначална акре-
дитация, за което кандидатът трябва изрично 
да заяви желание с подаване на заявление за 
първоначална акредитация по т. 4.1. В този 
случай ООС губи регистрационния номер на 
предоставения му сертификат за акредитация. 
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Преакредитацията е подобна на оценка-
та на място за първоначална акредитация. 
Процесът на оценяване следва правилата, 
описани от т. 4.3.3 до 4.3.7 на тази процедура, 
като при оценката се взема под внимание 
представянето на ООС през периода на 
валидност на сертификата за акредитация. 

При откриване на процедура за преакреди-
тация агенцията извършва преакредитацията 
по реда т. 4.1 в срок до изтичане валидност-
та на сертификата на вече предоставената 
акредитация.

В случай че агенцията не извърши преак-
редитация в срок до изтичане на валидност-
та на предоставената акредитация поради 
зависещи от нея обстоятелства по искане 
на заявителя, изпълнителният директор на 
агенцията със заповед удължава до 6 месе-
ца срока на валидност на сертификата за 
акредитация.

Удължаването на срока на валидност на 
акредитацията е по предложение на водещия 
оценител, провел последната оценка на място, 
след анализ на изпълнението на следните 
изисквания от страна на ООС:

1. спазен срок за подаване на заявлението 
за преакредитация;

2. спазен срок за изплащане на всички 
финансови задължения;

3. липса на значителни несъответствия 
или при наличие на такива, приет подробен 
план за тяхното изпълнение. 

7. Разширяване на обхвата.
Разширяване обхвата на акредитация е 

допълнение към предоставен обхват или към 
области на акредитация съгласно критериите 
за акредитация, по който ООС е акредитиран. 

Акредитираните лица могат да подават 
заявления за разширяване обхвата на ак-
редитацията си съгласно изискванията на 
нормативния акт, стандарта или ръковод-
ството, по което са акредитирани, по реда 
и в сроковете по т. 4.1 през целия период 
на своята акредитация, с изключение на 
случаите по т. 4.1.4. 

Акредитираното лице трябва да подаде 
заявление за акредитация с отбелязване 
„разширяване на обхвата“ с всички доку-
менти, изброени в съответния списък по 
т. 4.1.1, с маркиране (почерняне) на новата 
информация. 

Процесът по разширяване на предоста-
вената акредитация започва след откриване 
на процедура за разширяване на обхвата 
съгласно т. 4.1.3.2. 

Разширяване на обхвата на акредитация 
се извършва чрез:

1. разширяване обхвата на акредитираната 
област на дейност;

2. разширяване обхвата на акредитацията 
в нова област на дейност, което включва ново 
местонахождение на извършваната дейност.

В зависимост от големината и естеството 
на исканото разширяване ИА БСА решава 
как да процедира по отношение на оценка-
та на място за всеки конкретен случай, но 
основните правила са следните:

a) оценката за разширяване на обхвата на 
акредитация в рамките на вече акредитиран 
обхват и извън обхвата на акредитация до 
30 % от акредитирания обхват може да се 
извършва по време на оценки при планов 
надзор и преакредитация; 

b) оценка за разширяване на обхвата 
на акредитация, когато е заявен обхват на 
разширяване извън акредитирания обхват 
повече от 30 % от акредитирания обхват, се 
извършва с оценка на място за разширяване 
на обхвата;

c) оценка за разширяване на област на 
акредитация (офиси/помещения, в които ООС 
извършва дейности по оценяване на съответ-
ствието) се извършва с оценка на място за 
разширяване. 

8. Задължения. 
8.1. Задължения на заявителя или на ак-

редитирания ООС.
Заявителят или акредитираният ООС е 

длъжен да: 
a) е винаги в съответствие с изискванията 

за акредитация за целия обхват на предос-
тавената акредитация и за всички области 
(офиси/помещения) под акредитация; 

b) следи за настъпили изменения и/или 
допълнения в изискванията за акредитация 
и да привежда дейността си в съответствие 
с тях в определения срок/преходен период;

c) предоставя всяка поискана от ИА БСА 
информация в определения срок; 

d) осигурява всички необходими условия за 
работа на екипите по оценяване и по надзор, 
включително предоставяне на възможност за 
преглед на документацията, достъп до пер-
сонала и до всички места, записи, доклади 
от вътрешни одити и др.; 

e) информира ИА БСА относно изисквания 
за сигурност, безопасност, хигиена, здраве 
и да осигурява своевременно необходимите 
лични предпазни средства за извършване на 
оценките на място; 

f) прави възможно извършването на на-
блюдение (witness) на неговата дейност от 
страна на екипа оценители на ИА БСА;

g) приема по време на оценка или наблю-
дение присъствието на наблюдатели за целите 
на обучение, мониторинг, при партньорски 
оценки и т.н.;

h) разкрива съдържанието на създадени 
от ИА БСА доклади, писма, сертификат или 
обхват на акредитация на трети страни, като 
представя цялото съдържание на документа, 
а не част от него; 

i) не компрометира с действия или изказ-
вания акредитацията на органи за оценяване 
на съответствието и ИА БСА; 
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j) не издава неправомерно протоколи, сер-
тификати/доклади, свидетелства, които имат 
статут на официални документи по силата 
на закона; 

k) не огласява и не предоставя невярна 
информация по отношение на статута си на 
акредитиран ООС в средства за комуникации, 
документи, проспекти, реклами и др.; 

l) не използва акредитационния символ 
на ИА БСА в нарушение на правилата за 
ползването му;

m) преустанови използването на акредита-
цията в дейността си, включително в дейност 
с цел реклама, при изтичане на срока на ва-
лидност на сертификата за акредитация, при 
спиране или при отнемане на акредитацията; 

n) върне оригиналите на сертификата и 
заповедта за акредитация до 14 дни от полу-
чаване на уведомлението/дата на изтичане на 
валидността на акредитацията при отнемане, 
ограничаване, включително временно огра-
ничаване на обхвата на акредитацията или 
след изтичане срока на акредитация;

o) заплаща стойността на услугите, пре-
доставяни от ИА БСА, в сроковете и по реда, 
определени в Ценоразпис на услугите по ак-
редитация на ИА БСА (BAS QR 8); 

p) заплаща на всеки член на екипа по оце-
няване или по надзор за всеки отделен случай 
пътни, дневни и квартирни пари съгласно 
Наредба за командировките в страната; на 
включени в екипа водещ оценител/технически 
оценител или експерт от друг национален орган 
по акредитация да заплаща пътни, дневни и 
квартирни съгласно предварителна договорка; 

q) участва в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност при спазване на 
изискванията от BAS QR 18; 

r) не поставя водещите оценител/техни-
чески оценители/експерти, действащи от 
името на ИА БСА, в ситуации, които могат 
да компрометират тяхната безпристрастност и 
обективност или да застрашат тяхното здраве 
и безопасност. 

8.2. Задължения на акредитирани ООС 
при промени на условията, при които е пре-
доставена акредитацията.

Акредитираният ООС трябва да информира 
ИА БСА за всяка промяна на условията, при 
които е предоставена акредитацията, в срок 
до 15 дни от настъпването є. Най-малко след-
ното трябва да бъде докладвано на ИА БСА:

a) промяна на собственика;
b) промяна в юридическия или организа-

ционен статут;
c) промяна в обхвата на дейност на юриди-

ческото лице или в частност на собственика;
d) промяна в ръководството или органи-

зационната структура;
e) промяна в политиката;
f) промяна в основния персонал, като ръ-

ководители, персонал, оторизиран да взема 

решения, персонал със специфични и уникални 
за ООС функции;

g) промяна на офис/помещение, оборудване, 
технически средства и други ресурси, която 
може да има съществено значение върху ак-
редитираните дейности;

h) значителни промени в процедури и 
методи. 

Като резултат от получената информация 
ИА БСА може да реши да извърши извънредна 
оценка. Ако ООС очаква временно да бъде 
възпрепятствана дейността му в акредитира-
ната област, ООС може да поиска спиране на 
акредитацията (т. 5.4.2 d). В този случай ИА 
БСА си запазва правото да проведе оценка 
за възстановяване на акредитацията. 

В случай на установяване по време на 
планов надзор наличие на промени, за които 
ИА БСА не е уведомена, оценката може да 
бъде удължена с цел проверка на промените. 
В зависимост от естеството на промените и 
тяхната значимост екипът, констатирал про-
мени, за които ИА БСА не е уведомена, може 
да предложи временно спиране (т. 5.4.2 b). 

8.3. Задължения на ИА БСА.
Изпълнителна агенция „Българска служба 

за акредитация“ е длъжна: 
a) да извърши оценяване съгласно при-

ложимите изисквания за акредитация, като 
го планира и подготови по такъв начин, че 
оценяването да бъде осъществено навреме и 
да е надеждно;

b) да не предоставя поверителна инфор-
мация за определен ООС извън органа по 
акредитация без писменото съгласие на ООС, 
освен когато законът изисква или позволява 
предоставяне на такава информация без не-
говото съгласие; във връзка с партньорството 
на ИА БСА в рамките на ЕА ИА БСА може 
да предоставя документи на ООС на други 
национални органи по акредитация; 

c) да уведомява заявителя или акредити-
рания ООС за хода на всеки етап от проце-
дурата съгласно определените правила и при 
поискване от ООС; 

d) да съгласува с ООС състава на екипа 
от оценители в срок и по начин, определени 
в процедурата;

e) да публикува и да поддържа актуални 
данни за акредитираните ООС на своята 
интернет страница;

f) екипът от оценители трябва да се огра-
ничава само до определените му правомощия 
във връзка с конкретната оценка;

g) членовете на екипа не трябва да приемат 
подаръци, вещи, предмети и др. от ООС, за да 
не се компрометира тяхната безпристрастна, 
независима и обективна оценка; 

h) ако по време на оценка или наблюдение 
член от екипа на ИА БСА узнае за престъ-
пление от ООС или от негово име, директно 



БРОЙ 11  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  79   

свързано с обхвата на оценката, е длъжен да 
докладва в ИА БСА, за да се вземе решение 
за бъдещите действия; 

i) всеки водещ оценител/технически оцени-
тел или експерт, имащ достъп до документи 
на ООС, е длъжен да подпише декларация 
за конфиденциалност; ООС може да получи 
копие от декларацията при поискване; 

j) да информира ООС за настъпилите из-
менения и/или допълнения в изискванията за 
акредитация чрез информационната система 
по т. 3.6; 

k) да включи акредитираните проверява-
щи по околна среда в публичния регистър 
на проверяващите по околна среда съгласно 
чл. 135, ал. 2 от Закона за опазване на окол-
ната среда и да уведоми компетентния орган 
за настъпилите изменения. 

9. Спорове, жалби, възражения, обжалване.
9.1. Спорове. 
Изпълнителна агенция „Българска служба 

за акредитация“ разглежда като спорове въз-
никнали различия в мненията на акредитира-
ните ООС или кандидатите за акредитация, 
от една страна, и, от друга – ИА БСА, по 
отношение на:

a) интерпретация на изискванията на 
стандарт/Ръководство на ЕА, ISO/IEC и Ре-
гламенти (ЕО); 

b) интерпретация на документи от систе-
мата за управление на ИА БСА.

Органът за оценка на съответствието 
трябва да уведоми писмено изпълнителния 
директор на ИА БСА за съществуване на спор 
по определен въпрос не по-късно от 10 дни 
от момента на възникване на спора. 

Изпълнителният директор на ИА БСА, след 
консултация с въвлечените в спора страни, се 
стреми да постигне съгласие между тях. Ако е 
необходимо, спорните въпроси се разглеждат 
и обсъждат на съответния ТКА, преди да се 
вземе решение по тях. Изпълнителна агенция 
„Българска служба за акредитация“ инфор-
мира ООС писмено за резултата в рамките 
на 20 дни от регистриране на спора. 

Спор, който води до неблагоприятно ре-
шение за съответния ООС, може да прерасне 
в жалба/възражение. 

9.2. Жалби. 
Изпълнителна агенция „Българска служба 

за акредитация“ разглежда като жалба всяко 
изразяване на неудовлетвореност, различно от 
възражение, от страна на лице или организа-
ция, свързано с действията на ИА БСА или на 
акредитиран от нея ООС, на което се очаква 
отговор. Жалбите се разглеждат по реда на 
Процедура BAS QR 25. 

Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ разглежда като сигнал всяка 
жалба, свързана с дейността на акредитирани 
или кандидатстващи за акредитация ООС, 
по отношение на спазване на изискванията 

за акредитация или публикувани или огласени 
критични материали в средствата за масово 
осведомяване, заблуждаващо използване на 
акредитацията в рекламни материали и др., 
некоректно позоваване на акредитацията и др. 

Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ разглежда само подадени в 
писмена форма жалби с необходимата обо-
сновка, от точно идентифицирани подател и 
обект на жалбата. Подателят на жалбата се 
информира писмено за резултата от разглеж-
дането є в срок до 1 месец след получаването 
на жалбата. 

9.3. Възражения. 
9.3.1. Изпълнителна агенция „Българска служ-

ба за акредитация“ разглежда като възражение 
всяко искане, изразено от ООС, за преразглеждане 
на всяко неблагоприятно решение, взето от ИА 
БСА, свързано с желания статут на акредитация. 
Неблагоприятните решения включват:

 – отказ за приемане на заявка;
 – отказ за оценяване;
 – искане за коригиращи действия;
 – промени в обхвата на акредитация;
 – решения за отказ, временно спиране или 

отнемане на акредитация и
 – всяко друго действие, което възпрепятства 

получаването на акредитация.
9.3.2. Възраженията се отправят в писмена 

форма с необходимата обосновка до Комиси-
ята по възражения (КВ) чрез изпълнителния 
директор на ИА БСА в 7-дневен срок от датата 
на съобщаване на съответната заповед и се 
регистрират в деловодството на агенцията с 
входящ номер и дата.

9.3.3. В 7-дневен срок от получаване на 
възражението изпълнителният директор на 
БСА може да преразгледа въпроса и да оттегли 
сам оспорваната заповед или да я измени, или 
да издаде съответната заповед, ако е отказал 
издаването є, или да сезира КВ, като резолира 
съответното възражение до председателя и 
заместник-председателя на СА.

9.3.4. Комисията по възраженията про-
вежда закрито заседание в офиса на ИА БСА 
и работи при спазване на изискванията на 
ЗНАООС, правилата за работа на Комисията по 
възражения и тази процедура за акредитация.

9.3.5. Комисията по възражения преценява 
правилността и законосъобразността на оспор-
ваната заповед и се произнася по възражени-
ето чрез изготвяне на писмено обосновано и 
мотивирано решение. Срокът за произнасянето 
на КВ и изготвяне на писмено обоснованото 
мотивирано решение е до 1 месец от датата 
на постъпване на възражението.

9.3.6. Председателят на КВ предоставя 
решението на изпълнителния директор на 
ИА БСА и на лицето, подало възражението, 
в срок до 3 работни дни от датата на вземане 
на решение на КВ.

9.3.7. Решението на КВ е задължително за 
изпълнителния директор на ИА БСА.
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9.4. Обжалване.
9.4.1. Решенията на изпълнителния дирек-

тор за отказ от акредитация, преакредитация 
или от разширяване на обхвата на акредита-
ция, за ограничаване, временно ограничаване 
или спиране или отнемане на акредитацията 
подлежат на обжалване по реда на Админи-
стративнопроцесуалния кодекс.

9.4.2. Лицата могат да подадат жалба до 
съда, след като е изчерпана възможността по 
чл. 13, ал. 2 или е изтекъл срокът по чл. 13, 
ал. 1 ЗНАООС.

10. Допълнителни указания. 
10.1. Изпълнителна агенция „Българска 

служба за акредитация“ не носи отговорност 
за настъпили имуществени и неимуществени 
вреди за ООС, които са следствие на неуспех 
от негова страна да демонстрира съответствие 
с изискванията за акредитация. 

10.2. При забавяне за срок от 3 месеца 
на процедурата за акредитация от страна на 
кандидата за акредитация ИА БСА предпри-
ема действия за едностранно прекратяване 
процедурата за акредитация. 

10.3. Изпълнителна агенция „Българска 
служба за акредитация“ създава досие на ООС, 
включващо документи с всички приложения 
към BAS QR 2, всички документи, създавани 
от ИА БСА във връзка с процедурата за ак-
редитация, и цялата кореспонденция между 
БСА и ООС. 

10.4. Изпълнителна агенция „Българска 
служба за акредитация“ съхранява досието 
на ООС за срок 5 години, считано от датата 
на предоставяне на акредитация/отказване 
на акредитация.

10.5. На всеки етап от процедурата за 
акредитация ООС може да се откаже от 
услугите на агенцията, като заплати на ИА 
БСА дължимите към момента на отказа суми 
съгласно Ценоразписа на ИА БСА. 

11. Преходен период.
Всички подадени заявление за акредитация 

до влизане в сила на тази ревизия се обра-
ботват по старата ревизия на процедурата за 
етап подаване на заявление и откриване на 
процедура за акредитация по т. 4.1. 

12. Използвани съкращения.
БДС EN ISO/IEC 17011:2006 – Оценява-

не на съответствието. Общи изисквания за 
органи, извършващи акредитация на органи 
за оценяване на съответствието (ISO/IEC 
17011:2004). 

ИА БСА или агенцията – Изпълнителна 
агенция „Българска служба за акредитация“.

ЕА – Европейската организация за акре-
дитация.

FALB – Форум на органите по акредитация 
и лицензиращите органи. 

ЕА MLA – многостранно споразумение за 
взаимно признаване на ЕА. 

ЕА-2/13 – Ръководство ЕА-2/13 „Политика 
на ЕА за трансгранично сътрудничество между 
членовете на ЕА“ (EA Cross Frontier Policy for 
Cooperation between EA Members). 

ЗНАООС – Закон за националната акре-
дитация на органи за оценяване на съответ-
ствието (ДВ, бр. 41 от 2010 г.). 

Медицинска лаборатория – лаборатория 
за биологично, микробиологично, имуно-
логично, химично, имунно-хематологично, 
хематологично, биофизично, цитологично, 
патологоанатомично и други изследвания на 
материали, получени от човешкото тяло, с 
цел получаване на информация за диагноза, 
профилактика и/или лечение на заболяване 
при оценяване на здравословното състояние 
на човека и която може да предоставя насоки, 
обхващащи всички аспекти от лабораторните 
изследвания, включващи интерпретация на 
резултатите и препоръки за бъдещи подхо-
дящи изследвания.

НОА – Национален орган по акредитация 
на страна – членка на Европейския съюз, 
определен в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 765/2008 – Регламент (ЕО) № 765/2008 
на Европейския парламент и на Съвета от  
9 юли 2008 г. за определяне на изискванията 
за акредитация и надзор на пазара във връзка 
с предлагането на пазара на продукти и за 
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 
218/30 от 13 август 2008 г.).

ООС – органи за оценяване на съответ-
ствието.

ОСПл – Орган по сертификация на пер-
сонал.

ОСП – Орган по сертификация на про-
дукти. 

ОСС – Орган по сертификация на системи 
за управление.

ПОС – Проверяващи по околна среда 
(EMAS).

СА – Съвет по акредитация.
ТКА – технически комитет за акредитация.
КА – Комисия по акредитация. 
КВ – Комисия по възражения.

Изпълнителен директор: Елза Янева
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

АКТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ № РД-18-1 
от 20 януари 2012 г.

На основание чл. 13, ал. 3 от Наредбата за 
правилата и изискванията за производството на 
регионални вина (обн., ДВ, бр. 8 от 2002 г.; изм., 
бр. 3 от 2008 г.) в Акт за утвърждаване № РД-18-2 
от 04.07.2005 г. (ДВ, бр. 67 от 2005 г.), изменен със 
Заповед № РД-09-52 от 26.01.2007 г. (ДВ, бр. 17 от 
2007 г.), изменен с Акт за утвърждаване № РД-18-1 
от 06.03.2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), изменен с 
Акт за утвърждаване № РД-18-4 от 10.07.2009 г. 
(ДВ, бр. 57 от 2009 г.), на регионално вино „Тра-
кийска низина“ към технологията за производство 
на виното се прави следното допълнение:

„Допуска се добавяне на грозде от сорт „Вио-
ние“ в количество до 20 % към предназначеното 
за винификация грозде от сорт „Сира“.“

За министър: Цв. Димитров
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ИКОНОМИКАТА,  

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

РАЗРЕШЕНИЕ № 167 
от 17 януари 2012 г.

за търсене и проучване на неметални полезни 
изкопаеми – индустриални минерали, подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за под-
земните богатства, в площ „Арчар“, разположена 
в землищата на с. Добри дол, община Лом, об-
ласт Монтана, с. Дреновец, община Ружинци, и 
с. Септемврийци, община Димово, област Видин

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, 
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1 т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона 
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преход-
ните и заключителните разпоредби към Закона 
за изменение и допълнение на Закона за подзем-
ните богатства и протоколно решение по т. 16 от 
протокол № 46 от заседанието на Министерския 
съвет на 30 ноември 2011 г. разрешавам на „Ди-
нел“ – ЕООД, София, титуляр на разрешението, 
дружество, вписано в търговския регистър на 
Агенцията по вписванията под ЕИК 122012910, 
със седалище и адрес на управление София, ра-
йон „Красно село“, ул. Ивайло 19, да извърши за 
своя сметка търсене и проучване на неметални 
полезни изкопаеми – индустриални минерали, 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона 
за подземните богатства, в площ „Арчар“, разполо-
жена в землищата на с. Добри дол, община Лом, 
област Монтана, с. Дреновец, община Ружинци, и 
с. Септемврийци, община Димово, област Видин, 
при следните условия:

1. Срокът на разрешенито е 2 години.

2. Размерът на площта е 3,3 кв. км.
3. Границите на площта са определени с 

координати на граничните точки съгласно при-
ложението.

4. Условията за осъществяване на дейностите 
по търсене и проучване, както правата и задъл-
женията на титуляря се определят в договора за 
търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на геоложките тър-
сещо-проучвателни работи, както и добивът за 
технологични изпитания, се определят в работната 
програма и договора за търсене и проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред 
Върховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на 
влизане в сила на договора за търсене и проуч-
ване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението 
и на сключения договор се осъществява от ми-
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

Приложение 
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, 
определящи границите на площ „Арчар“

Координатна система 1970 г.

№ Х (m) Y (m)

1. 4757585 8477662

2. 4759978 8479485

3. 4759327 8480694

4. 4757606 8479118
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РАЗРЕШЕНИЕ № 168 
от 17 януари 2012 г.

за търсене и проучване на неметални полезни 
изкопаеми – индустриални минерали, подзем-
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за 
подземните богатства, в площ „Долни Окол“, 
разположена в землищата на с. Долни Окол и 
с. Горни Окол, община Самоков, област София

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, 
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона 
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преход-
ните и заключителните разпоредби към Закона 
за изменение и допълнение на Закона за подзем-
ните богатства и протоколно решение по т. 17 от 
протокол № 46 от заседанието на Министерския 
съвет на 30 ноември 2011 г. разрешавам на „Ди-
нел“ – ЕООД, София – титуляр на разрешението, 
дружество, вписано в търговския регистър на 
Агенцията по вписванията под ЕИК 122012910, 
със седалище и адрес на управление София, ра-
йон „Красно село“, ул. Ивайло 19, да извърши за 
своя сметка търсене и проучване на неметални 
полезни изкопаеми – индустриални минерали, 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона 
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за подземните богатства, в площ „Долни Окол“, 
разположена в землищата на с. Долни Окол и 
с. Горни Окол, община Самоков, област София, 
при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 2 години. 
2. Размерът на площта е 2,23 кв. км.
3. Границите на площта са определени с 

координати на граничните точки съгласно при-
ложението.

4. Условията за осъществяване на дейностите 
по търсене и проучване, както правата и задъл-
женията на титуляря се определят в договора за 
търсене и проучване. 

5. Видовете и обемите на геоложките тър-
сещо-проучвателни работи, както и добивът за 
технологични изпитания се определят в работната 
програма и договора за търсене и проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на 
влизане в сила на договора за търсене и проуч-
ване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разреше-
нието и на сключения договор се осъществява 
от министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма.

Министър: Тр. Трайков

Приложение 
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, 
определящи границите на площ „Долни Окол“

Координатна система 1970 г.

№ X (m) Y (m)

1. 4579588 8510809

2. 4579763 8511989

3. 4578748 8512015

4. 4578321 8511720

5. 4578127 8510628

6. 4578806 8510146

7. 4579183 8510333
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РАЗРЕШЕНИЕ № 169 
от 17 януари 2012 г.

за проучване на неметални полезни изкопае-
ми – индустриални минерали, подземни богат-
ства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните 
богатства, в площ „Полянките“, разположена в 
землището на гр. Перущица, община Перущица, 

област Пловдив

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, 
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона 
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преход-
ните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за подземните 
богатства и протоколно решение по т. 18 от прото-
кол № 46 от заседанието на Министерския съвет на  
30 ноември 2011 г. разрешавам на „Били“ – ЕООД, 

Кричим – титуляр на разрешението, дружество, 
вписано в търговския регистър на Агенцията по 
вписванията под ЕИК 115753745, със седалище и 
адрес на управление Кричим, ул. Христо Ботев 
12, да извърши за своя сметка проучване на 
неметални полезни изкопаеми – индустриални 
минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ 
„Полянките“, разположена в землището на гр. 
Перущица, община Перущица, област Пловдив, 
при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 18 месеца. 
2. Размерът на площта е 0,31 кв. км.
3. Границите на площта са определени с 

координати на граничните точки съгласно при-
ложението.

4. Условията за осъществяване на дейността 
по проучване, както правата и задълженията на 
титуляря се определят в договора за проучване. 

5. Видовете и обемите на геологопроучвател-
ните работи, както и добивът за технологични 
изпитания се определят в работната програма 
и договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на вли-
зане в сила на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разреше-
нието и на сключения договор се осъществява 
от министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма.

Министър: Тр. Трайков

Приложение 
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, 
определящи границите на площ „Полянките“

Координатна система 1970 г.

№ X (m) Y (m)

1. 4536660 8596870

2. 4536880 8597000

3. 4537165 8597165

4. 4537305 8597300

5. 4537410 8597450

6. 4537455 8597680

7. 4537485 8598000

8. 4537450 8598155

1096

РАЗРЕШЕНИЕ № 170 
от 17 януари 2012 г.

за проучване на строителни материали – под-
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона 
за подземните богатства, в площ „Карапелит“, 
разположена в землището на с. Карапелит, 

община Добричка, област Добрич

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, 
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на За-
кона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на 
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преходните и заключителните разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на Закона 
за подземните богатства и протоколно решение 
по т. 19 от протокол № 46 от заседанието на 
Министерския съвет на 30 ноември 2011 г. раз-
решавам на „Ескана“ – АД, Варна – титуляр на 
разрешението, дружество, вписано в търговския 
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 
103044056, със седалище и адрес на управление 
Варна, район „Приморски“, ул. Арх. Петко Мо-
милов 26, да извърши за своя сметка проучване 
на строителни материали – подземни богатства 
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните 
богатства, в площ „Карапелит“, разположена в 
землището на с. Карапелит, община Добричка, 
област Добрич, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е една година. 
2. Размерът на площта е 0,45 кв. км.
3. Границите на площта са определени с 

координати на граничните точки съгласно при-
ложението.

4. Условията за осъществяване на дейността 
по проучване, както правата и задълженията на 
титуляря се определят в договора за проучване. 

5. Видовете и обемите на геологопроучвател-
ните работи, както и добивът за технологични 
изпитания се определят в работната програма 
и договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на вли-
зане в сила на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разреше-
нието и на сключения договор се осъществява 
от министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма.

Министър: Тр. Трайков

Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, 
определящи границите на площ „Карапелит“

Координатна система 1970 г.

№ X (m) Y (m)

1. 4735477 9612996

2. 4735375 9613653

3. 4734943 9613502

4. 4734661 9613082

5. 4734836 9612775
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ  
НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШЕНИЕ № 144 
от 26 януари 2012 г.

На основание чл. 100, ал. 6 от Закона за 
електронните съобщения във връзка със свое 
Решение № 1067 от 22 ноември 2011 г. Комисията 
за регулиране на съобщенията реши:

1. Прекратява търг с тайно наддаване за изда-
ване на разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър за осъществяване на електронни съоб-
щения чрез електронна съобщителна мрежа за 
широколентов безжичен достъп (BWA), с нацио-
нално покритие, при използване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър – 1 честотен блок от 42 MHz в обхват 
3,5 GHz със срок 10 години, обявен с Решение 
№ 1067 от 22 ноември 2011 г. на Комисията за 
регулиране на съобщенията (КРС) (ДВ, бр. 94 
от 2011 г.), поради липса на подадени заявления 
за участие.

2. Решението да се публикува на интернет 
страницата на КРС. 

Мотиви: Със своe Решениe № 1067 от 
22 ноември 2011 г. КРС обяви търг с тайно 
наддаване за издаване на разрешение за полз-
ване на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър за осъществя-
ване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за широколентов безжичен 
достъп (BWA), с национално покритие, при из-
ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър – 1 честотен блок 
от 42 MHz в обхват 3,5 GHz със срок 10 години. 

Съгласно т. 7 от Решение № 1067 от 22.11.2011 г. 
срокът за подаване на заявления за участие в 
търга беше най-късно до 17 ч. на 17 януари 2012 г. 

До изтичане на посочения срок в КРС не беше 
подадено нито едно заявление за участие в търг 
с тайно наддаване за издаване на разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър за осъществява-
не на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за широколентов безжичен 
достъп (BWA), с национално покритие, при из-
ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър – 1 честотен блок 
от 42 MHz в обхват 3,5 GHz със срок 10 години. 

Съгласно чл. 100, ал. 6 ЗЕС, в случай че в 
срока, посочен в решението на КРС за обявяване 
на търга, не е постъпило нито едно заявление, 
КРС с решение прекратява обявената процедура. 
В тридневен срок след приемането на решението 
за прекратяване на обявената процедура КРС го 
изпраща в „Държавен вестник“ за обнародване 
в 5-дневен срок от получаването му.

С оглед изложеното и предвид липсата на 
кандидати за участие в търга КРС прекратява 
търг с тайно наддаване за издаване на разре-
шение за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез 
електронна съобщителна мрежа за широколентов 
безжичен достъп (BWA), с национално покри-
тие, при използване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър – 1 
честотен блок от 42 MHz в обхват 3,5 GHz със 
срок 10 години, обявен с Решение № 1067 от  
22 ноември 2011 г.

Решението подлежи на обжалване в едноме-
сечен срок от обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Председател: В. Божков
1121
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЗАПОВЕД № РД-07-24 
от 25 януари 2012 г. 

На основание чл. 9, т. 9, чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката:
1. Утвърждавам изменения в Номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибното 

стопанство, утвърдена със Заповед № РД-07-22 от 18.01.2008 г. на председателя на НСИ (обн., ДВ, бр. 
14 от 2008 г.; изм., бр. 3 от 2009 г.,  бр. 2 от 2010 г., бр. 1 от 2011 г.), както следва:

Изменения през 2012 г. в Номенклатурата на продукцията на селското,  
горското и рибното стопанство

Код по 
ПРОДАГРО-2012

Наименование на позицията Измерителна
единица

01.11.99.20.00 N Семена от пъпеши кг

01.11.99.90.00 * Семена от рицин, шафранка, карите и други маслодайни семена, н.д. кг

01.13.19.20.00 * Листно цвекло (или бяло цвекло) и артишок (Cynara cardunculus) кг

01.13.60.30.00 D Семена от пъпеши кг

01.28.12.00.00 * Пипер, лют и сладък (от рода Capsicum annuum или от рода Pimenta), 
сушен, несмлян, нито пулверизиран

кг

01.28.14.00.00 * Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким, 
плодове от хвойна

кг

01.28.14.50.00 * Семена от резене и плодове от хвойна кг

01.28.14.50.10 * Семена от резене кг

01.41.10.00.00 * Живи женски говеда, без животните до 1 г. бр.

01.41.10.13.00 D Малакини над 3 г., които никога не са се отелвали, расови, за разплод бр.

01.41.10.14.00 D Биволици, расови, за разплод бр.

01.41.10.25.00 D Малакини от 1 до 3 г. за угояване бр.

01.41.10.26.00 D Малакини от 1 до 3 г. за разплод бр.

01.41.10.27.00 D Малакини над 3 г. за угояване бр.

01.41.10.28.00 D Малакини над 3 г. за разплод бр.

01.41.10.33.00 D Биволици за угояване бр.

01.41.10.34.00 D Биволици за разплод бр.

01.42.11.20.00 * Живи мъжки говеда, без расовите и животните до 1 г. бр.

01.42.11.21.00 * Живи мъжки говеда, без расовите и животните до 1 г., за угояване бр.

01.42.11.21.10 D Говеда от 1 до 2 г. за угояване бр.

01.42.11.21.20 D Говежди бици над 2 г. за угояване бр.

01.42.11.21.30 D Биволи от 1 до 3 г. за угояване бр.

01.42.11.21.40 D Биволски бици над 3 г. за угояване бр.

01.42.11.22.00 * Живи мъжки говеда, без расовите и животните до 1 г., за разплод бр.

01.42.11.22.10 D Говеда от 1 до 2 г. за разплод бр.

01.42.11.22.20 D Говежди бици над 2 г. за разплод бр.

01.42.11.22.30 D Биволи от 1 до 3 г., мъжки, за разплод бр.

01.42.11.22.40 D Биволски бици над 3 г. за разплод бр.

01.42.11.23.00 D Живи мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, без расовите 
и животните до 1 г., за работа

бр.

01.42.11.23.20 D Биволи за работа бр.

01.42.11.29.00 D Други живи животни от рода на едрия рогат добитък (без расовите 
и животните до 1 г.)

бр.

01.42.11.30.00 N Живи биволи, без расовите и животните до 1 г. бр.

01.42.11.31.00 N Живи биволи, без расовите и животните до 1 г., за угояване бр.
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Код по 
ПРОДАГРО-2012

Наименование на позицията Измерителна
единица

01.42.11.32.00 N Живи биволи, без расовите и животните до 1 г., за разплод бр.

01.42.11.40.00 N Живи биволи до 1 г. бр.

01.42.11.50.00 N Други живи животни от рода на едрия рогат добитък (без расовите 
и животните до 1 г.)

бр.

01.42.11.50.10 N Други живи животни от рода на едрия рогат добитък, домашни 
видове (без расовите и животните до 1 г.)

бр.

01.42.11.50.20 N Други живи животни от рода на едрия рогат добитък (без расовите 
и животните до 1 г. и домашните видове)

бр.

01.42.11.90.00 N Други живи животни от рода на едрия рогат добитък до 1 г. (без 
телета и малачета)

бр.

01.42.12.00.00 D Живи животни от рода на едрия рогат добитък до 1 г. бр.

01.42.12.20.00 D Малачета, живи бр.

01.42.12.21.00 D Малачета за разплод бр.

01.42.12.21.10 D Малачета, мъжки, за разплод бр.

01.42.12.21.20 D Малачета, женски, за разплод бр.

01.42.12.22.00 D Малачета за угояване бр.

01.42.12.90.00 D Други живи животни от рода на едрия рогат добитък до 1 г. (без 
телета)

бр.

01.43.10.30.00 D Магарета, мулета и катъри, расови, за разплод бр.

01.43.10.40.00 * Магарета, мулета и катъри, живи бр.

01.49.23.00.00 * Охлюви, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или 
в саламура (без морските охлюви)

кг

01.49.24.50.00 N Прополис кг

01.49.31.10.00 D Сурови кожухарски кожи от: норки, морски видри, нутрии, мурмели 
и други; глави, опашки, крачета и други

бр.

01.49.31.20.00 D Сурови кожухарски кожи от диви бозайници бр.

01.49.31.30.00 D Сурови кожухарски кожи от питомни и диви зайци бр.

01.49.31.40.00 N Сурови кожухарски кожи от норки, цели, дори без главите, опаш-
ките или крачетата

бр.

01.49.31.50.00 N Сурови кожухарски кожи от лисици, цели, дори без главите, опаш-
ките или крачетата

бр.

01.49.31.60.00 N Други сурови кожухарски кожи, цели, дори без главите, опашките 
или крачетата

бр.

01.49.31.70.00 N Глави, опашки, крачетата или други части, годни за употреба в 
кожухарството

бр.

01.49.39.00.00 * Сурови кожи от влечуги и свине бр.

01.49.39.10.00 D Сурови кожи от дивеч бр.

01.49.39.20.00 * Сурови кожи от свине бр.

01.49.39.90.00 * Сурови кожи от влечуги бр.

03.00.10.20.00 D Шарани, живи кг

03.00.10.21.00 N Шаранови риби, живи кг

03.00.10.25.00 N Змиорки (Anguilla spp.) кг

03.00.40.90.00 * Други мекотели и други водни безгръбначни, живи, пресни или охладени кг

03.00.40.91.00 * Миди и сърцевидки (семейства Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, 
Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, 
Solenidae, Tridacnidae и Veneridae), живи, пресни или охладени

кг

03.00.40.99.00 N Водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, 
пресни, охладени

кг
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Код по 
ПРОДАГРО-2012

Наименование на позицията Измерителна
единица

03.00.60.00.00 * Водорасли, пресни, замразени или изсушени кг

03.00.69.00.00 * Китове, делфини и морски свине; ламантини и дюгони; тюлени, 
морски лъвове и моржове

кг

2. Утвърждавам изменения в Номенклатурата на енергийните продукти, както следва:

Изменения през 2012 г. в Номенклатурата на енергийните продукти

Код по  
ПРОДЕНЕРДЖИ-2012

Наименование на позицията Измерителна 
единица

01.11.50.91 N Екобрикети или пелети от слама и плява от житни растения т

05.20.10.30 D Лигнитни въглища, изсушени т

10.39.30.00 N Екобрикети или пелети от растителни материали и отпадъци, 
от растителни остатъци и субпродукти

т

10.41.41.00 N Екобрикети или пелети от кюспе и други твърди остатъци 
при извличането на растителни масла и мазнини 

т

10.83.12.00 N Екобрикети или пелети от люспи, черупки или утайки от кафе т

19.20.12.00 * Брикети от лигнитни въглища, вкл. изсушени лигнитни въглища т

19.20.12.10 N Брикети от лигнитни въглища т 

19.20.12.20 N Лигнитни въглища, изсушени т

19.20.13.00 * Брикети или пелети от торф т

19.20.26.20 D Гориво за дизелови двигатели (газьол) (тежки нефтени дести-
лати, от 180° до 380 °С, за пътни и релсови превозни средства)

т

19.20.26.21 N Транспортно дизелово гориво за пътни превозни средства 
(леки коли, камиони, селскостопански машини, строителни 
машини и други)

т

19.20.26.22 N Друго транспортно дизелово гориво за корабни двигатели и 
двигатели, използвани в железопътния транспорт 

т

19.20.26.30 D Газьол за отопление (тежки нефтени дестилати, от 180° до 
380 °С, за отопление)

т

19.20.26.35 N Газьол за отопление и други газьоли (вкл. и за химическа 
преработка)

т

19.20.26.40 D Газьол за неенергийна употреба (тежки нефтени дестилати, 
от 180° до 380 °С, за химическа преработка)

т

19.20.28.90 N Други масла (съдържащи биодизел) (различни от газьол и от 
тежки горива (fuel oils) от нефтени масла или масла от битуми-
нозни минерали (различни от суровите и от отпадъчните масла)

т

20.14.22.10 N Биометанол т

20.14.63.00 N Биобензин и биокеросин т

20.14.72.10 N Дървени въглища, добити в гората по традиционни методи т

20.14.72.20 N Дървени въглища, получени чрез суха дестилация на дърва т

20.14.75.00 N Биоетанол т

35.21.10.40 * Други горими газове, обхванати от преработващата и хими-
ческата промишленост, неупоменати самостоятелно

м3 + ТДж

35.30.11.90 * Топлинна енергия, получена при химични процеси, от термо-
помпи, от слънчеви колектори, геотермална енергия

1000 кВтч + 
ТДж

38.11.59.00 N Екобрикети или пелети от дървесина т

Забележки:
N – нова позиция
* – промяна на текст
D – отпаднала позиция
3. Утвърдените изменения и допълнения в номенклатурите по т. І, т. ІІ и т. III влизат в сила 

от 1 януари 2012 г.
Председател: М. Коцева

958
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-11 
от 17 януари 2012 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка-
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за землището на с. Клисура, район „Банкя“, 
Столична община, област София (столица).

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 05.08.2010 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
влизат в сила за имотите, които не са засегнати 
от подадените до съда жалби, след изтичане на 
срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
1033

ЗАПОВЕД № РД-18-12 
от 17 януари 2012 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка-
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за землището на с. Иваняне, район „Банкя“, 
Столична община, област София (столица).

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 05.08.2010 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
влизат в сила за имотите, които не са засегнати 
от подадените до съда жалби, след изтичане на 
срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
1034

ЗАПОВЕД № РД-18-13 
от 17 януари 2012 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка-
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за землището на гр. Банкя, район „Банкя“, Сто-
лична община, област София (столица).

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 05.08.2010 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри влизат в сила за имотите, които не са 
засегнати от подадените до съда жалби, след 
изтичане на срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
1035

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 11 
от 26 януари 2012 г.

На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, Решение № 9 
от протокол № 20 от 15.12.2011 г. на ОЕСУТ и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ботев-
град, реши:

1. Одобрява проект за подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план за линеен обект на 
техническата инфраструктура – Кабелна линия 
20 kV от ВЛ – 20 kV с. Новачене, клон „Копя-
новец“, до нов ТП в имот № 280.027, м. Камен 
дол, землище с. Новачене, община Ботевград.

2. Възлага на кмета на общината да организира 
извършването на произтичащите от решението 
процедури.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Ботевград пред Административния съд – София 
област.

Председател: Й. Лалчева
960

ОБЩИНА БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 5-31 
от 22 декември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 16 
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява 
ПУП – план за улична регулация за провеждане 
на две обслужващи улици с габарит 9 м с о.т. 
1 – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 13 и от о.т. 4 до о.т. 12, 
обвързани с път Банево – Изворище, предвидени 
за обслужване на обособените за имоти 17, 18 и 19 
УПИ в масив 66, землище кв. Банево, гр. Бургас.

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас 
пред Административния съд – Бургас.

Председател: С. Маджарова
1042

РЕШЕНИЕ № 5-32 
от 22 декември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, 
одобрява ПУП – план за улична регулация за 
провеждане на тупикова обслужваща улица от 
о.т. 1 до о.т. 9 през имот 07079.622.3 – улица, за 
осигуряване на транспортен достъп и обслуж-
ване на имот пл. № 9 по плана на Гробищен 
парк – Бургас, представляващ имот с идентифи-
катор 07079.501.284 по одобрена КК на гр. Бургас.
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Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас 
пред Административния съд – Бургас.

Председател: С. Маджарова
1043

РЕШЕНИЕ № 5-33 
от 22 декември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1 
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява 
ПУП – план за регулация и застрояване на имот 
пл. № 27, масив 105, м. Вълчи връх (бивша Курт 
тепе), идентичен с поземлен имот с идентифи-
катор 07079.3.552 по КККР, землище гр. Бургас, 
съгласно който за обекта се обособяват: УПИ 
XI, отреден за „складова база за промишлени 
стоки“ с предвидено застрояване с показатели 
по чл. 25 от Наредба № 7 от 2003 г. на МРРБ за 
правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони, и УПИ 
XII, отреден „за ТП“, с приложена редукция за 
имота по чл. 16 ЗУТ – 3,76 %, и се предвижда 
нова обслужваща улица с габарит 9 м от о.т. 1 
до о.т. 9.

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас 
пред Административния съд – Бургас.

Председател: С. Маджарова
1044

ОБЩИНА ГР. БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ 

РЕШЕНИЕ № 63 
от 27 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка с чл. 8, ал. 1 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Бяла, област Русе, реши:

1. Приема проект за ПУП – план за регула-
ция за отделяне на УПИ ХІV-128, квартал 39, с 
площ 371,20 кв. м за изграждане на техническа 
инфраструктура – помпена станция по трасето на 
външен канализационен колектор от гара Бяла 
до ГПСОВ – Бяла, от УПИ ІІ-128, квартал 39, 
с площ 6964,20 кв. м. 

2. Приема проект за ПУП – план за регулация 
за отделяне на УПИ ХІІІ, квартал Ханища, с 
площ 341,10 кв. м за изграждане на техническа 
инфраструктура – помпена станция по трасето 
на външен канализационен колектор от гара 
Бяла до ГПСОВ – Бяла, от ПИ 2747, квартал 
Ханища, с площ от 1198,05 кв. м.

3. Приема проект за ПУП – парцеларен план 
за изграждане на външен канализационен ко-
лектор от гара Бяла до ГПСОВ – Бяла, извън 
регулация.

За председател: В. Балтаджиев
988

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 25 
от 12 януари 2012 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА, 
чл. 16, т. 1, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 31 ЗАТУРБ 
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:

Закрива кметство с. Голямо Дряново, кмет-
ство с. Горно Изворово и кметство с. Сред-
ногорово като съставна административно-те-
риториална единица на Община Казанлък, с 
което същите връщат статута си на населено 
място с. Голямо Дряново, с. Горно Изворово и 
с. Средногорово. 

Председател: Н. Златанов
1059

РЕШЕНИЕ № 42 
от 12 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, 
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ Об-
щинският съвет – гр. Казанлък, реши:

Одобрява план за застрояване за ПИ 066003 
от 1,7 дка, изоставена нива пета категория, м. 
Керезлика, землище с. Горно Черковище, об-
щина Казанлък, при граници и съседи: полски 
път – 999086, частни инд. култури – 066005, 
0660001 и 066004 – за промяна предназначението 
на имота за площадка за складиране на дървен 
материал и добив на дървени въглища.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Стара Загора.

Председател: Н. Златанов
1045

РЕШЕНИЕ № 43 
от 12 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, 
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Об-
щинският съвет – гр. Казанлък, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план, еле-
мент на техническата инфраструктура – трасе 
на ел. провод за захранване на поземлен имот 
037011, м. Дерелика, преминаващо по полски 
пътища 000026, 000027 и 000028 – път IV клас, 
всички в землището на с. Розово, община Ка-
занлък, и в Казанлъшки минерални бани през 
поземлен имот 000007 и улична отсечка.

2. Одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване за ПИ 037011 – нива шеста ка-
тегория, м. Дерелика, при съседи: полски път 
№ 000026 и ниви с № 037010 и 037007; схеми 
за ел. и В и К захранване и транспортен дос-
тъп – за промяна предназначението на имота 
за жилищно строителство.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Стара Загора.

Председател: Н. Златанов
1046



БРОЙ 11  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  89   

РЕШЕНИЕ № 44 
от 12 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, 
ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Казанлък, реши:

Одобрява подробен устройствен план – схема 
на кабелна далекосъобщителна мрежа в регула-
цията на гр. Казанлък.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Стара Загора.

Председател: Н. Златанов
1047

РЕШЕНИЕ № 45 
от 12 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, 
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ Об-
щинският съвет – гр. Казанлък, реши:

Одобрява план за застрояване на поземлен 
имот 000126 с предназначение за производствена 
и складова дейност в стопански двор на с. Хад-
жидимитрово, община Казанлък, с площ 2,637 
дка, при граници и съседи: полски пътища с 
№ 000115 и 000124; частни ниви с № 036001 и 
036005 и стопански двор 000095 на ДПФ.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Стара Загора.

Председател: Н. Златанов
1048

РЕШЕНИЕ № 46  
от 12 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, 
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ Об-
щинският съвет – гр. Казанлък, реши:

Одобрява план за застрояване за ПИ 017046, 
м. Орешака в землище с. Черганово, община 
Казанлък, за промяна предназначението на 
земята за фотоволтаична електроцентрала при 
граници и съседи съгласно приложената скица 
и проект за ПУП поземлени имоти с номера: 
полски пътища: 000163; 000030; 000031, частни 
ниви: 017010; 017028 и 017009. Одобрява схеми 
за ел., В и К захранване и транспортен достъп. 

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – гр. Стара Загора.

 Председател: Н. Златанов
1049

РЕШЕНИЕ № 47 
от 12 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, 
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ Об-
щинският съвет – гр. Казанлък, реши:

Одобрява план за застрояване за ПИ 027005, 
м. Над село в землище с. Долно Изворово, об-
щина Казанлък, за промяна предназначението 
на земята за жилищни нужди при граници и 
съседи съгласно приложената скица и проект за 

ПУП поземлени имоти с номера: 027007; 027013 
и 027006 – частни ниви; 00074 – полски път, и 
регулацията на селото. Одобрява схеми за ел., 
В и К захранване и транспортен достъп.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – гр. Стара Загора.

 Председател: Н. Златанов
1050

РЕШЕНИЕ № 48  
от 12 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, 
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ Об-
щинският съвет – гр. Казанлък, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване за ПИ 162305, нива седма катего-
рия, м. Каракос, землище с. Овощник, община 
Казанлък, при граници и съседи: полски пътища: 
000335; 000238; дървета и храсти – 000168, и частна 
нива – 112302 – за промяна предназначението на 
имота за изграждане на автосервиз и автомивка, 
която да бъде разположена в обема на сграда-
та. Одобрява схеми за ел., В и К захранване и 
транспортен достъп.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – гр. Стара Загора.

 Председател: Н. Златанов
1051

РЕШЕНИЕ № 49 
от 12 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, 
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ Об-
щинският съвет – гр. Казанлък, реши: 

Одобрява план за застрояване за ПИ 027030, 
м. Ливадите в землище с. Розово, община Ка-
занлък, за промяна предназначението на земята 
за изграждане на обект – фотоволтаична ел. 
централа, при граници и съседи съгласно при-
ложената скица и проект за ПУП поземлени 
имоти с номера: 027034; 027033; 027026; 027027; 
027038; 027037; 027029 – всички с начин на трай-
но ползване – ливада, и ПИ 000131 – общински 
напоителен канал. Одобрява схеми за ел., В и 
К захранване и транспортен достъп. 

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – гр. Стара Загора.

 Председател: Н. Златанов
1052

РЕШЕНИЕ № 50  
от 12 януари 2012 г. 

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, 
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ Об-
щинският съвет – гр. Казанлък, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване за ПИ 016003, нива – 3,001 дка, 
пета категория, м. Орешака, при съседи: полски 
път № 000032 и частни ниви с номера: 016062; 
016063; 016004; 016058; 016059 и 016060. Одобрява 
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схеми за ел. и В и К захранване – за промяна 
предназначението на имота за обществено и 
делово обслужване – учебно-технически център 
с пункт за годишни технически прегледи.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Стара Загора.

Председател: Н. Златанов
1053

РЕШЕНИЕ № 51  
от 12 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, 
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ Об-
щинският съвет – гр. Казанлък, реши:

Одобрява план за застрояване за ПИ 087013, 
м. Ашакерезлик, землище с. Горно Изворово, при 
граници и съседи: частни ниви с номера 087008; 
087007; 087006; 087005 и 087011 и полски пътища с 
номера: 000092; 000095 и 000086, м. Ашакерезлик, 
землище с. Горно Изворово, община Казанлък, 
със схеми за ел., В и К захранване и транспор-
тен достъп – без промяна предназначението на 
земята – двор за застрояване.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Стара Загора.

Председател: Н. Златанов
1054

РЕШЕНИЕ № 52  
от 12 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, 
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ Об-
щинският съвет – гр. Казанлък, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване за ПИ 071049 от 0,924 дка,  
изоставена нива седма категория, м. Герме-
лика, землище с. Кънчево, община Казанлък, 
при граници и съседи: полски пътища: 000140; 
000149 – отв. канал, и частни ов. градини 071006 
и 071008 – за промяна предназначението на имота 
за обществено и делово обслужване (ракиджий-
на). Одобрява схеми за ел. и В и К захранване 
и транспортен достъп.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Стара Загора.

Председател: Н. Златанов
1055

ОБЩИНА КАРНОБАТ

РЕШЕНИЕ № 28 
от 29 декември 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, 
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. 
Карнобат, реши:

Одобрява проект за ПУП – парцеларен план 
за „Трасе на ел. кабел 20 kV от ел. подстанция 
(ПИ 202041) до вятърна мелница № 5 (ПИ 202036), 
местност Кралимаркова стъпка, в землището 
на гр. Карнобат.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Карнобат до Административния съд – Бургас.

Председател: Т. Ченешев
1063

РЕШЕНИЕ № 29 
от 29 декември 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, 
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. 
Карнобат, реши:

Одобрява проект за ПУП – парцеларен план 
за „Трасе на обслужващ път от обходен път за 
магистрала (ПИ 000336) през ПИ 000517 до ПИ 
202035, местност Кралимаркова стъпка, в зем-
лището на гр. Карнобат.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Карнобат до Административния съд – Бургас.

Председател: Т. Ченешев
1064

РЕШЕНИЕ № 30 
от 29 декември 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, 
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. 
Карнобат, реши:

Одобрява проект за ПУП – парцеларен план 
за „Трасе на обслужващ път от обходен път за 
с. Детелина (ПИ 000684) през ПИ 000546, ПИ 
000543, ПИ 000542, ПИ 000613 до ПИ 310002 и 
ПИ 152003, местност Чиксалъма, в землището 
на гр. Карнобат.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Карнобат до Административния съд – Бургас.

Председател: Т. Ченешев
1065

РЕШЕНИЕ № 31 
от 29 декември 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, 
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. 
Карнобат, реши:

Одобрява проект за ПУП – парцеларен план 
за „Трасе на обслужващ път от обходен път за 
магистрала (ПИ 000336) през ПИ 000514, ПИ 
000513, ПИ 000512 и ПИ 000506 до ПИ 180004, 
местност Дългата мера, в землището на гр. 
Карнобат.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Карнобат до Административния съд – Бургас.

Председател: Т. Ченешев
1066
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ОБЩИНА РАКОВСКИ

РЕШЕНИЕ № 36 
от 21 декември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ра-
ковски, реши:

Одобрява ПУП – ПРЗ, схеми В и К, ел. и 
пътна, и ПУП – ПП за част „Пътна“ и „В и К“ 
за промяна предназначението на ПИ 012006 в  
м. Белнере по КВС на кв. Секирово, гр. Раковски.

Председател: Мл. Шишков
1109

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

РЕШЕНИЕ № 78 
от 26 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на 
ОЕСУТ, прието с протокол № 2 от 25.01.2012 г., 
Общинският съвет – Свиленград, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за изграж-
дане на довеждащ канализационен колектор 
от кв. Капитан Петко Войвода до Свиленград 
през ПИ № 000160, ПИ № 100019, ПИ № 009305, 
ПИ № 203045, ПИ № 203064, ПИ № 203052, ПИ 
№ 203058, ПИ № 000124, ПИ № 000369, ПИ 
№ 207053, ПИ № 000135, ПИ № 000181 в земли-
щето на Свиленград.

Неразделна част от това решение са прило-
женият план и графичната и текстовата част.

Председател: Г. Еленков
1036

РЕШЕНИЕ № 79 
от 26 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на 
ОЕСУТ, прието с протокол № 2 от 25.01.2012 г., 
Общинският съвет – Свиленград, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за обслуж-
ващ път към обект: „Пречиствателна станция 
за отпадни води“, Свиленград, през имоти ПИ 
№ 009588, ПИ № 581036, ПИ № 581006, ПИ 
№ 581007, ПИ № 581023, ПИ № 000568, ПИ 
№ 000554, ПИ № 000532, ПИ № 000146, ПИ 
№ 000001, м. Брантията, землището на Сви-
ленград.

Неразделна част от това решение са прило-
женият план и графичната и текстовата част.

Председател: Г. Еленков
1037

РЕШЕНИЕ № 80 
от 26 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на 
ОЕСУТ, прието с протокол № 2 от 25.01.2012 г., 
Общинският съвет – Свиленград, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за из-
граждане на довеждащи колектори към обект: 
„Пречиствателна станция за отпадни води“, 
Свиленград, през ПИ № 0.146, ПИ № 0.532, 
ПИ № 0.558, ПИ № 9.588, ПИ № 478.68, ПИ 

№ 581.2, ПИ № 581.5, ПИ № 581.9, ПИ № 581.10, 
ПИ № 581.13, ПИ № 581.20, ПИ № 581.21, ПИ 
№ 581.24, ПИ № 478.68, ПИ № 0.230, ПИ № 478.62 
в землището на Свиленград.

Неразделна част от това решение са прило-
женият план и графичната и текстовата част.

Председател: Г. Еленков
1038

РЕШЕНИЕ № 81 
от 26 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на 
ОЕСУТ, прието с протокол № 2 от 25.01.2012 г., 
Общинският съвет – Свиленград, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за из-
граждане на пътна връзка към обект: „Помпена 
станция за дъждовни води“ на кв. Капитан Петко 
Войвода през поземлени имоти ПИ № 000123, 
ПИ № 196048, м. Ново село, в землището на 
Свиленград.

Неразделна част от това решение са прило-
женият план и графичната и текстовата част.

Председател: Г. Еленков
1039

РЕШЕНИЕ № 82 
от 26 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на 
ОЕСУТ, прието с протокол № 2 от 25.01.2012 г., 
Общинският съвет – Свиленград, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за обект: 
„Изграждане на канализационна мрежа и ре-
конструкция на съществуваща водопроводна 
мрежа в кв. Капитан Петко Войвода“, Сви-
ленград – отливен канал в обхват поземлени 
имоти ПИ № 089026, ПИ № 000157, ПИ № 089004, 
ПИ № 084070, ПИ № 000529 в землището на 
Свиленград.

Неразделна част от това решение са прило-
женият план и графичната и текстовата част.

Председател: Г. Еленков
1040

РЕШЕНИЕ № 83 
от 26 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1, чл. 128, ал. 13 и чл. 134, ал. 1, т. 2 
ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ, прието 
с протокол № 1 от 11.01.2012 г., Общинският 
съвет – Свиленград, реши:

Одобрява изменение на плана за застрояване 
на ПИ № 089019 в м. Ново село, землището на 
Свиленград, с ВиК и електросхеми към него, 
като имотът се отрежда за „помпена станция“ 
и се определя нискоетажно свободно застро-
яване с ограничителни линии на застрояване 
в червен цвят.

Неразделна част от това решение са прило-
женият план за застрояване, ел. и ВиК схемите 
към него.

Председател: Г. Еленков
1041
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ОБЩИНА ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № 29 
от 16 декември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112, 
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хаско-
во, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване, план-схема и парцеларен план за 
електрозахранване, транспортна схема за позем-
лен имот № 157024, м. Калем дере, землище на 
с. Стамболийски, община Хасково.

За поземлен имот № 157024, м. Калем дере, 
землище на с. Стамболийски, община Хасково, се 
определя предназначение „За жилище и винарска 
изба“ при следните показатели на застрояване:

– етажност – 1 до 3 етажа, височина – от 3 
до 10 м;

– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
– коефициент на интензивност (Kинт.) – до 2,5;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Ограничителната строителна линия да отстои 

на 10 м от края (ръба) на платното за движение 
съгласно чл. 6 и 25 от Закона за пътищата.

Линиите на застрояване и разположението 
на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Административния съд – Хасково. 

Председател: Ив. Иванов
547

РЕШЕНИЕ № 30 
от 16 декември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112, 
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общински съвет – гр. Хасково, 
реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване, план-схеми за електрозахранване 
и водоснабдяване за поземлен имот № 012044, м. 
Реката, землище на с. Гарваново, община Хасково.

За поземлен имот № 012044, м. Реката, земли-
ще на с. Гарваново, се определя предназначение 
„За кравеферма за 50 бр. крави за мляко“ при 
следните показатели на застрояване:

– етажност – 1 етаж, височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 50 %;
– коефициент на интензивност (Kинт.) – до 1,5;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Административния съд – Хасково. 

Председател: Ив. Иванов
548

РЕШЕНИЕ № 31 
от 16 декември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 18 ЗУТ Общин-
ският съвет – гр. Хасково, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване за поземлен имот № 77195.20.106 
по кадастралната карта на гр. Хасково (м. Де-
рекьой топра).

За поземлен имот № 77195.20.106, м. Дерекьой 
топра, по кадастрална карта на гр. Хасково 
се определя застрояване за производствени 
нужди – шивашки цех, автосервиз с КПТ, ав-
томивка и магазин за авточасти, при следните 
показатели:

– етажност – 1 до 3 етажа, височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 

80 %;
– коефициент на интензивност (Kинт.) – до 

2,5;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съгласно графич-

ната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи 

на обжалване в 14-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково 
пред Административния съд – Хасково. 

Председател: Ив. Иванов
549

ОБЩИНА С. ВЕНЕЦ,  
ОБЛАСТ ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 20 
от 22 декември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА 
и чл. 14, ал. 1, чл. 16, т. 1, чл. 17, ал. 1, т. 4 
във връзка с чл. 30 ЗАТУРБ Общинският съ-
вет – с. Венец, област Шумен, реши:

1. Закрива следните кметства на територията 
на община Венец:

– кметство с. Страхилица;
– кметство с. Деница.
2. Решението влиза в сила от датата на об-

народването му в „Държавен вестник“.
Председател: Б. Яхя

823

ОБЩИНА С. ХИТРИНО,  
ОБЛАСТ ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 15 
от 21 декември 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, 
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – с. Хитрино, 
одобрява проект за ПУП – парцеларен план за 
трасе на „ВЛ 110 kV за ВеЯЦ „Габрица“ (въз-
душен електрически кабел), преминаващо през 
землищата на селата Близнаци, Добри Войников, 
Сливак и Тимарево, община Хитрино.

Председател: М. Ахмед
363
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3. – Българската народна банка на основание 
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на 
приетата от Управителния съвет на БНБ с ре-
шение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен 
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 
0,18 на сто, считано от 1 февруари 2012 г.
1119

5. – Висшият съдебен съвет обнародва:
1. На основание чл. 180 и чл. 189, ал. 1 ЗСВ 

обявява конкурс за повишаване в длъжност 
и за преместване за назначаване на 39 щатни 
бройки за длъжността „следовател“ в окръжните 
следствени отдели в окръжните прокуратури, 
както следва:

1.1. ОСО в СГП – 10 щатни бройки;
1.2. ОСО в ОП Благоевград – 2 щатни бройки;
1.3. ОСО в ОП Бургас – 2 щатни бройки;
1.4. ОСО в ОП Варна – 2 щатни бройки;
1.5. ОСО в ОП Велико Търново – 2 щатни 

бройки;
1.6. ОСО в ОП Враца – 2 щатни бройки;
1.7. ОСО в ОП Добрич – 2 щатни бройки;
1.8. ОСО в ОП Кърджали – 1 щатна бройка;
1.9. ОСО в ОП Монтана – 1 щатна бройка;
1.10. ОСО в ОП Перник – 1 щатна бройка;
1.11. ОСО в ОП Плевен – 2 щатни бройки;
1.12. ОСО в ОП Пловдив – 1 щатна бройка;
1.13. ОСО в ОП Разград – 1 щатна бройка;
1.14. ОСО в ОП Русе – 1 щатна бройка;
1.15. ОСО в ОП София – 1 щатна бройка;
1.16. ОСО в ОП Силистра – 1 щатна бройка;
1.17. ОСО в ОП Смолян – 1 щатна бройка;
1.18. ОСО в ОП Стара Загора – 1 щатна 

бройка;
1.19. ОСО в ОП Хасково – 1 щатна бройка;
1.20. ОСО в ОП Шумен – 2 щатни бройки;
1.21. ОСО в ОП Ямбол – 2 щатни бройки.
2. На основание чл. 26, ал. 1 от Правилата 

относно реда за провеждане на конкурсите и 
за избор на административни ръководители в 
органите на съдебната власт в 14-дневен срок от 
датата на обнародване на решението в „Държа-
вен вестник“ кандидатите подават в админис-
трацията на ВСС – София, ул. Екзарх Йосиф 
12, служебна бележка от административния 
ръководител, удостоверяваща наличие на стаж 
по чл. 164 от Закона за съдебната власт, нотари-
ално заверено копие от диплома за завършено 
висше образование по специалността „Право“ 
(завършилите висше образование в чуждестранно 
висше учебно заведение представят диплома, 
легализирана и призната от МОМН и приравнена 
към шестобалната система) и кадрова справка от 
административния ръководител на съответния 
орган на съдебната власт (по образец).

3. Конкурсите да се проведат чрез събеседване 
по практически въпроси, свързани с прилагането 
на законите.

4. Датата, часът и мястото за провеждане на 
събеседването да се определят от конкурсните 
комисии след тяхното конституиране и да се 
публикуват на интернет страницата на Висшия 
съдебен съвет.

5. Възлага на главния секретар на ВСС да 
организира техническата процедура по провеж-
дането на конкурсите.
896

5а. – Висшият съдебен съвет обнародва: 
1. На основание чл. 180 и чл. 189, ал. 1 ЗСВ 

обявява конкурс за повишаване в длъжност 
и за преместване за назначаване на 39 щатни 
бройки за длъжността „следовател“ в окръжните 
следствени отдели в окръжните прокуратури, 
както следва:

1.1. ОСО в СГП – 10 щатни бройки;
1.2. ОСО в ОП Благоевград – 2 щатни бройки;
1.3. ОСО в ОП Бургас – 2 щатни бройки;
1.4. ОСО в ОП Варна – 2 щатни бройки;
1.5. ОСО в ОП Велико Търново – 2 щатни 

бройки;
1.6. ОСО в ОП Враца – 2 щатни бройки;
1.7. ОСО в ОП Добрич – 2 щатни бройки;
1.8. ОСО в ОП Кърджали – 1 щатна бройка;
1.9. ОСО в ОП Монтана – 1 щатна бройка;
1.10. ОСО в ОП Перник – 1 щатна бройка;
1.11. ОСО в ОП Плевен – 2 щатни бройки;
1.12. ОСО в ОП Пловдив – 1 щатна бройка;
1.13. ОСО в ОП Разград – 1 щатна бройка;
1.14. ОСО в ОП Русе – 1 щатна бройка;
1.15. ОСО в ОП София – 1 щатна бройка;
1.16. ОСО в ОП Силистра – 1 щатна бройка;
1.17. ОСО в ОП Смолян – 1 щатна бройка;
1.18. ОСО в ОП Стара Загора – 1 щатна 

бройка;
1.19. ОСО в ОП Хасково – 1 щатна бройка;
1.20. ОСО в ОП Шумен – 2 щатни бройки;
1.21. ОСО в ОП Ямбол – 2 щатни бройки.
2. На основание чл. 26, ал. 1 от Правилата 

относно реда за провеждане на конкурсите и 
за избор на административни ръководители 
в органите на съдебната власт в 14-дневен 
срок от датата на обнародване на решението 
в „Държавен вестник“ кандидатите подават в 
администрацията на ВСС – София, ул. Екзарх 
Йосиф 12, заявление за участие в конкурса 
(по образец), към което се прилага: служебна 
бележка от административния ръководител, 
удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от 
Закона за съдебната власт, нотариално заверено 
копие от диплома за завършено висше образо-
вание по специалността „Право“ (завършилите 
висше образование в чуждестранно висше учебно 
заведение представят диплома, легализирана и 
призната от МОМН и приравнена към шестобал-
ната система) и кадрова справка (по образец) от 
административния ръководител на съответния 
орган на съдебната власт.

3. Конкурсите да се проведат чрез събеседване 
по практически въпроси, свързани с прилагането 
на законите.

4. Датата, часът и мястото за провеждане на 
събеседването да се определят от конкурсните 
комисии след тяхното конституиране и да се 
публикуват на интернет страницата на Висшия 
съдебен съвет.
897

1. – Стопанската академия „Д. А . Це-
нов“ – Свищов, обявява конкурси за: професо-
ри по: 05.02.05 Финанси, парично обращение, 
кредит и застраховка (финанси – един; социално 
осигуряване – един); 05.02.07 Счетоводна отчет-
ност, контрол и анализ на стопанската дейност 
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(счетоводство на селското стопанство) – един; 
05.02.10 Световно стопанство и МИО – един; 
05.02.08 Приложение на изчислителната техника 
в икономиката – един; 05.02.17 Планиране – един; 
05.02.20 Социално управление – един; доценти 
по: 05.02.10 Световно стопанство и МИО – един; 
05.02.20 Социално управление – двама, всички 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи – в академията, отдел „Док-
торантура и академично израстване“, тел. 66-362.
1111

5. – Техническият университет – София, 
обявява конкурси за: професори по: професио-
нално направление 5.1 Машинно инженерство, 
специалност „Методи за контролиране и изпит-
ване на материали, изделия и апаратура“ – един, 
към катедра „Материалознание и технология 
на материалите“ – МТФ; професионално на-
правление 5.2 Електротехника, електроника и 
автоматика, специалност „Електроизмервателна 
техника“ – един, към катедра „Електроизмерва-
телна техника“ – ФА; доценти по: професионално 
направление 5.3 Комуникационна и компютърна 
техника, специалност „Компютърни системи, 
комплекси и мрежи“ – един, към катедра „Про-
грамиране и компютърни технологии“ – ФКСУ; 
професионално направление 5.3 Комуника-
ционна и компютърна техника, специалност  
„Агент-базирани технологии“ – един, към 
катедра „Компютърни системи“ – ФКСУ; про-
фесионално направление 5.2 Електротехника, 
електроника и автоматика, специалност „Ин-
дустриална електроника“ – един, към катедра 
„Електро-енергетика и автоматика“ – КЕЕ; 
професионално направление 5.4 Енергетика, 
специалност „Енергопреобразуващи техно-
логии“ – един, към катедра „Енергетика и 
машиностроене“ – КЕЕ; главен асистент по: 
професионално направление 5.1 Машинно ин-
женерство, специалност „Механика на флуиди-
те“ – един, към катедра „Хидроаеродинамика 
и хидравлични машини“ – ЕМФ, всички със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи – в университета, Со-
фия, в съответните факултетни канцеларии: 
МТФ – каб. 3230, тел. 965 22 82; ФА – каб. 2340, 
тел. 965 24 06; ФКСУ – каб. 1443а, тел. 965 25 
13; КЕЕ – каб. 23076, тел. 965 36 43; ЕМФ – каб. 
2344, тел. 965 32 90.
1113

4. – Аграрният университет – Пловдив, обя-
вява конкурс за академичната длъжност профе-
сор по 04.01.10 Растителна защита (Хербология), 
професионално направление 6.2 Растителна 
защита – един, със срок 3 месеца от обнарод-
ването в „Държавен вестник“. Документи – в 
отдел „Човешки ресурси“, тел. 032/654-454.
1112

58. – „УМБАЛСМ „Н. И Пирогов“ – ЕАД, 
София, обявява конкурс за доцент по 03.01.53 
социална медицина и организация на здраве-
опазването и фармацията към Клиниката по 
токсикология със срок 2 месеца от обнародва-
нето в „Държавен вестник“. Документи – бул. 
Тотлебен 21, тел. 915 44 00.
991

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Плевен, IV състав, 
съобщава, че в съда е образувано адм.д. № 987/2011 
с жалбоподатели „Газтрейд Плевен“ – ООД, със 
седалище и адрес на управление Плевен, ул. Ре-
сен 4, и „Марил – 2010“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление Плевен, ж.к. Дружба, бл. 315, 
вх. Б, ет. 3, ап. 7, против Заповед № РД-12-2776 
от 15.11.2010 г. на зам.-кмета на Община Плевен 
за план за застрояване на поземлен имот с иден-
тификатор 87597.403.94, намиращ се в местността 
Азманското в землището на с. Ясен. Заинтересо-
ваните страни могат да бъдат конституирани като 
ответници в производството пред съда в едноме-
сечен срок от деня на обнародването в „Държавен 
вестник“ на съобщението за оспорването чрез 
подаване на заявления до съда, които съдържат 
реквизитите по чл. 218, ал. 4 ЗУТ, с приложени 
към него писмени доказателства, удостоверяващи 
качеството им на заинтересовано лице.
1114

Варненският окръжен съд, гражданско отделе-
ние, обявява, че е образувано гр. д. № 2364/2011 
по предявен от Комисията за установяване на 
имущество, придобито от престъпна дейност 
чрез председателя є Тодор Панайотов Коларов, 
с което са предявени искове: против Христо 
Алексиев Христов с постоянен адрес: Варна, ул. 
Горна Студена 50, осъдителен иск за отнемане в 
полза на държавата имущество на обща стойност 
539 883 лв., както следва:

– Дворно място във Варна, кв. Аспарухово, 
ул. Розова долина 6, цялото с площ 250 кв. м, 
съставляващо УПИ № Х-808, попадащо в кв. 57 
по плана на 28 микрорайон на комплекса, иден-
тичен с УПИ № Х-808 в кв. 61 по плана на 27 
подрайон на града, при граници: УПИ XI-9807, 
УПИ IV-806, IX-809 и улица, ведно с новопос-
троената съгласно разрешение за строеж № 65 
от 05.08.2004 г. жилищна сграда, състояща се от 
три плюс тавански етажа, както и избено поме-
щение. Сградата няма разрешение за ползване. 
Дворното място е придобито съгласно нотариален 
акт № 172, том V, per. № 6619, дело № 949/2003 г. 
от 30.10.2003 г. и нотариален акт № 67, том II, 
per. № 5724, дело № 226/2004 г. от 28.07.2004 г. 
Пазарната стойност на сградата към настоящия 
момент е 501 083 лв. Пазарната стойност на двор-
ното място към настоящия момент е 22 500 лв.

От Христо Алексиев Христов с правно осно-
вание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:

– Сумата от 2700 лв., представляваща па-
зарната стойност към момента на продажбата 
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ 
с рег. № В 0715 СН, рама W0L000059N5050105, 
дата на първоначална регистрация: 14.11.1991 г., 
отчужден съгласно договор за покупко-продажба 
от 14.12.2004 г.

– Сумата от 13 600 лв., представляваща па-
зарната стойност към момента на продажбата 
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „520“ с 
per. № В 6705 СН, рама WBADD11050BN04913, 
дата на първоначална регистрация: 20.05.1997 г., 
отчужден съгласно договор за покупко-продажба 
от 15.09.2005 г.
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Производството по делото е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание на 
07.06.2012 г. от 13,30 ч. на основание чл. 28, ал. 2 
ЗОПДИППД.

Указва на заинтересованите лица, че до да-
ване ход на делото в съдебно заседание могат да 
предявяват свои претенции върху имуществото, 
което се претендира за отнемане. 

Указва на третите лица, които претендират 
самостоятелни права върху имуществото, че 
могат да встъпят в делото, като предявят съот-
ветния иск в първа инстанция.
1115

Варненският окръжен съд, гражданско отделе-
ние, обявява, че е образувано гр. д. № 2363/2011 
по предявен от Комисията за установяване на 
имущество, придобито от престъпна дейност 
чрез председателя є Тодор Панайотов Коларов, с 
което са предявени искове против Добрин Илиев 
Христов с постоянен адрес: Варна, ул. Фредерик 
Кюри 66, вх. А, ет. 2, ап. 4, осъдителен иск за 
отнемане в полза на държавата имущество на 
обща стойност 149 278 лв., както следва:

– Апартамент № 4 във Варна, ул. Фредерик 
Кюри 66, вх. А, ет. 2, със застроена площ 84,23 
кв.м, състоящ се от: хол, дневна, спалня, детска 
стая, баня и тоалетна, при граници: апартамент 
на Д. Георгиев, секция VI, улица Ген. Радецки и 
улица Фр. Ж. Кюри, заедно с принадлежащото му 
избено помещение, без посочен номер и граници 
по нотариален акт, с площ 8,04 кв.м, както и 
7,758 % ид.ч. от общите части на сградата и от 
правото на строеж върху дворно място, в което 
е построена сградата, придобит с нотариален акт 
№ 33, том IV, per. № 6716, дело № 512/2003 от 
24.06.2003 г. Пазарната стойност към настоящия 
момент е 122 134 лв.

– Сумата от 5000 лв., представляваща парична 
равностойност на придобитите от Добрин Илиев 
Христов 50 дяла по 100 лв. всеки от капитала 
на „Ефросидия – 2007“ – ЕООД, ЕИК 148125267, 
per. по ф. д. № 3678/2007 на Варненския окръжен 
съд, със седалище и адрес на управление: Варна, 
ул. Фредерик Кюри 66, вх. А, ет. 2, ап. 4.

– Сумата от 16 000 лв. от продажбата на ЕТ 
„Ефросидия – Добрин Христов“, ЕИК 125016789, 
per. по ф. д. № 15/1993 на Търговищкия окръжен 
съд, с вписана впоследствие промяна в седалище-
то и адреса на управление: Варна, ул. Фредерик 
Кюри 66, вх. А, ет. 2, ап. 4.

– Сумата от 1500 лв., представляваща пазар-
ната стойност от продажбата на лек автомобил 
„ВАЗ“, модел „21043“ с per. № В 7697 АК, рама 
XTA210430N0358185, дата на първоначална регис-
трация: 20.10.1992 г., регистриран на 12.12.1997 г., 
отчужден с договор за покупко-продажба на 
МПС от 17.05.2002 г.

– Сумата от 4644 лв., представляваща пазар-
ната стойност от продажбата на лек автомобил 
марка „Мерцедес“, модел „Е 200“ с per. № В 9849 
CP, рама WDB1240191J063978, дата на първоначал-
на регистрация: 12.10.1994 г., отчужден с договор 
за покупко-продажба на МПС от 21.07.2008 г.

Производството по делото е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание на 
07.06.2012 г. от 14,30 ч. на основание чл. 28, ал. 2 
ЗОПДИППД.

Указва на заинтересованите лица, че до да-
ване ход на делото в съдебно заседание могат да 

предявяват свои претенции върху имуществото, 
което се претендира за отнемане. 

 Указва на третите лица, които претендират 
самостоятелни права върху имуществото, че 
могат да встъпят в делото, като предявят съот-
ветния иск в първа инстанция.
1116

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

77. – Управителният съвет на Гаранционния 
фонд, София, на основание чл. 311ж, т. 5 от 
Кодекса за застраховането обнародва:

Годишен финансов отчет за дейността на 
обезпечителния фонд за 2011 г.

I. Отчет за всеобхватния доход

  Съдържание  Сума в хил. лв.

текуща 
година

предходна 
година

2011 2010

I. ПРИХОДИ    

1. Приходи от застрахо-
ватели (чл. 311и, 
т. 3 и 4 от Кодекса за 
застраховането)

4276 4002

2. Приходи от застрахо-
ватели (чл. 311и, 
т. 1 и 2 от Кодекса за 
застраховането)

999 1509

3. Финансови приходи 
(приходи от лихви)

744 495

4. Др. прих. – чл. 311з, 
т. 5 във връзка с  
§ 146, ал. 2 ЗИДКЗ

   

  ОБЩО ПРИХОДИ 6019 6006

II. РАЗХОДИ    

2.1. Разходи за дейността 
(изплатени гаранти-
рани размери на за-
страхователни взема-
ния по задължителна 
застраховка „Граж-
данска отговорност“ 
и „Злополука“)

46 106

2.1.1. Разходи – изплатени 
суми на потребите-
ли на Международна 
застрахователна ком-
пания „Европа“ – АД 

37 12

2.1.2. Разходи – изплатени 
суми на потребители 
на застрахователна 
компа н и я „Х и л -
дън“ – АД

9 94

2.2. Разходи от обезценка 
на финансови активи

5  

  ОБЩО РАЗХОДИ 51 106

III. Резултат от дейност-
та на фонда

5968 5900
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II. Отчет за паричните потоци

  Наименование на 
паричните потоци

Сума в хил. лв.

текуща 
година

предходна 
година

2011 2010

1. Парични налично-
сти в началото на 
годината 

13589 7689

2. Парични постъпле-
ния от застрахова-
тели

5275 5511

3. Парични плащания 
за гарантирани раз-
мери на застрахова-
телни вземания

-46 -106

4. Парични потоци за 
закупуване на ДЦК

-6299  

5. Парични потоци от 
финансовата дейност

745 495

6. Парични налично-
сти в края годината 
(1+2+3+4)

13264 13589

Гл. счетоводител: Изпълнителен директор и 
В. Георгиева председател на 
 Управителния съвет:
 Б. Михайлов
1023

2. – Управителният съвет на Българското 
общество по пародонтология и орална имплан-
тология, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на членовете на сдруже-
нието на 17.03.2012 г. в 15 ч. в гр. Луковит, хотел 
„Дипломат Плаза“, при следния дневен ред: 1. 
отчет за дейността на БОПОИ за изтеклия ман-
дат; 2. финансов отчет; 3. отчет за дейността на 
управителния съвет; 4. изказвания на членове на 
обществото (лимитирано до три минути); 5. гла-
суване и приемане поотделно на всеки отчет; 6. 
избор на нов председател на БОПОИ; 7. избор на 
нов управителен съвет (предлага се от избрания 
председател); 8. разни. При липса на кворум за про-
веждане на законно общо събрание на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе 
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия 
дневен ред независимо от броя на регистрираните 
за участие в събранието членове на сдружението.
1090

30. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Спортен клуб Прима билд рей-
синг тийм“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на 20.03.2012 г. в 10 ч. 
в седалището на сдружението в София, район 
„Сердика“, ул. Черни Лом 10, при следния дневен 

ред: 1. разглеждане на писмена молба от Михаил 
Иванов Иванов за освобождаването му като член 
на сдружението и член на управителния съвет на 
сдружението; 2. разглеждане на писмена молба 
от Тодор Иванов Тодоров за освобождаването му 
като член на сдружението и член на управителния 
съвет на сдружението; 3. разглеждане на писмена 
молба от Любомир Иванов Иванов за освобож-
даването му като член на сдружението и член на 
управителния съвет на сдружението; 4. разглеждане 
на писмени молби за приемане на нови членове 
на сдружението от: Станислава Костова Иванова, 
Радослав Емилов Кафеджийски, Надка Михова 
Иванова; 5. избор на нови членове на управителния 
съвет; 6. промяна на реда за свикване на общо 
събрание – общото събрание се свиква редовно 
един път годишно от управителния съвет с пис-
мена покана не по-рано от 1 месец преди датата 
на събирането; поканата се връчва лично или се 
изпраща на всеки член на сдружението по пощата 
с обратна разписка или по факс в едномесечен 
срок преди провеждане на заседанието; поканата 
се поставя на видно място и на адреса на упра-
вление на сдружението в същия срок; към датата 
на връчване на поканата писмените материали, 
свързани с дневния ред на заседанието, трябва да 
са на разположение на адреса на управление на 
сдружението и да се предоставят на всеки член 
при поискване; 7. приемане на актуализиран устав 
на сдружението; 8. други.
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1. – Управителният съвет на Сдружението на 
софийските народни читалища – 2005, София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо 
годишно отчетно събрание на 21.03.2012 г. в 11 ч. 
в залата на Народно читалище „Славянска бе-
седа – 1880“, ул. Г. С. Раковски 127, при следния 
дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за дейността 
на ССНЧ през 2011 г.; 2. счетоводен отчет; фи-
нансов резултат за 2011 г.; 3. отчет на контролния 
съвет на сдружението; 4. изказвания по т. 1, 2 и 
3; предложения; 5. разни. На основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще се 
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
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26. – Управителният съвет на Съюза на мате-
матиците в България, София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ и чл. 5, ал. 2 от устава на СМБ и реше-
ние на УС (протокол № 1 от 21.01.2012 г.) свиква 
общо събрание на СМБ на 12.04.2012 г. в 11 ч. в 
Мултимедийната зала на Института по математи-
ка и информатика при БАН, ул. Акад. Г. Бончев, 
блок 8, София, при следния дневен ред: 1. отчет 
за работата на УС на СМБ за 2011 г.; 2. приемане 
финансовия отчет на СМБ за 2011 г.; 3. приемане 
финансовия план на СМБ за 2012 г.; 4. разни.
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