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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 34
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

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

конът за изменение и допълнение на Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република 
България, приет от 48-ото Народно събрание 
на 1 февруари 2023 г.

Издаден в София на 7 февруари 2023 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за от-
браната и въоръжените сили на Република 
България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., 
бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 
101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., 
бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 
2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 
и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 
2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г., бр. 7, 77 и 
98 от 2018 г., бр. 17, 42 и 94 от 2019 г., бр. 38, 
69 и 109 от 2020 г., бр. 16, 23 и 25 от 2021 г. и 

бр. 15 и 62 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 56 т. 4 се изменя така:
„4. участие в операции, мисии и в междуна-

родни инициативи на или извън територията 
на страната;“.

§ 2. В чл. 60д, ал. 1, т. 4 буква „в“ се из-
меня така:

„в) движими вещи с общо предназначение, 
обявени за излишни с акт на министъра на 
отбраната.“

§ 3. В глава трета наименованието на раздел 
II се изменя така: „Участие на въоръжените 
сили в операции и мисии самостоятелно 
или в състава на многонационални военни 
формирования извън територията на страна-
та и в състава на многонационални военни 
формирования на територията на страната“.

§ 4. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. Въоръжени сили на Република 

България могат да бъдат изпращани и из-
ползвани самостоятелно или в състава на 
многонационални военни формирования 
извън територията на страната и в състава 
на многонационални военни формирования 
на територията на страната при спазване 
на българското законодателство, целите и 
принципите на Устава на ООН и другите 

международни договори в сила за Републи-
ка България, като се отчитат националните 
интереси.“

§ 5. В чл. 72 ал. 1 се изменя така:
„(1) Оперативното управление на българ-

ските въоръжени сили в случаите по чл. 61 
се осъществява в съответствие с решенията 
на международните организации или между-
народните договори за мандата на конкрет-
ната операция, мисия или международна 
инициатива.“

§ 6. В глава трета, раздел II се създават 
чл. 76а и 76б:

„Чл. 76а. (1) Редът и условията за премина-
ването през или пребиваването на територията 
на Република България на съюзнически и/или 
чужди въоръжени сили за участие в операции, 
мисии или международни инициативи на те-
риторията на страната се уреждат в Закона 
за преминаването през и пребиваването на 
територията на Република България на съюз-
нически и на чужди въоръжени сили.

(2) Органът, разрешаващ преминаването 
през или пребиваването на територията на 
Република България на съюзнически и/или 
чужди въоръжени сили по ал. 1, определя 
условията и реда за участие на българските 
въоръжени сили в съответната операция, 
мисия или международна инициатива.

(3) Разпоредбите на чл. 67, чл. 68, ал. 1, 
чл. 69, чл. 70, ал. 1 и чл. 72 се прилагат и в 
случаите на участие на въоръжените сили в 
състава на многонационални военни форми-
рования при провеждане на операции, мисии 
и други международни инициативи на тери-
торията на страната.

Чл. 76б. (1) За участие в състава на мно-
гонационални военни формирования при 
провеждане на операции или мисии на те-
риторията на страната, извън случаите по 
чл. 109, 111 и 122, министърът на отбраната 
назначава българските военнослужещи за 
срок, не по-дълъг от една година.

(2) Срокът по ал. 1 може еднократно без 
съгласие на военнослужещия да бъде удължен 
до 30 календарни дни със заповед на министъра 
на отбраната по мотивирано предложение на 
началника на отбраната. 

(3) Срокът по ал. 1 или удълженият срок 
по ал. 2 могат да бъдат удължавани със срок 
до една година след предварително писмено 
съгласие на военнослужещия. 

(4) За военнослужещите, назначени на 
длъжности по чл. 134, ал. 3, т. 2, в случаите, 
когато международната организация или 
инициатива участва в операция или мисия на 
територията на страната, срокът на участието 
им е за срока на участието на международната 
организация или инициатива в операцията 
или мисията, но не е по-дълъг от срока по 
чл. 134, ал. 4.“ 
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§ 7. В чл. 134 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 2, т. 1 след думата „многонацио-
нални“ се добавя „военни“. 

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Военна служба може да се изпълнява 

на територията на страната и във:
1. състава на многонационални военни 

формирования при провеждане на операции 
или мисии;

2. състава на многонационални военни 
формирования или на длъжности в междуна-
родни организации или в други международни 
инициативи.“ 

3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Длъжностите по ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 2 

се заемат за срок три години с възможност 
за еднократно удължаване на срока до една 
година, доколкото не е предвидено друго 
в този закон, международен договор или в 
изиск ванията на приемащата организация за 
заемане на съответната длъжност.“ 

4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Длъжностите по ал. 2, т. 2 се заемат 

за срок четири години. Този срок може да 
бъде последващо удължаван с периоди, не 
по-дълги от една година, при невъзможност 
да бъде определен военнослужещ за заемане 
на длъжността.“

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 8. В чл. 290б се правят следните изме-

нения и допълнения: 
1. В ал. 1 изречение второ се заличава. 
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Командироването за изпълнение на 

служба в международна организация или в 
друга международна инициатива на терито-
рията на страната и извън нея е за срок три 
години с възможност за еднократно удължа-
ване на срока на командироването до една 
година, доколкото не е предвидено друго 
в този закон, международен договор или в 
изиск ванията на приемащата организация за 
заемане на съответната длъжност. 

(3) Командироването за изпълнение на 
служба в задгранично представителство на 
Република България е за срок четири години. 
Този срок може да бъде последващо удължаван 
с периоди, не по-дълги от една година, при 
невъзможност да бъде определен друг цивилен 
служител за заемане на длъжността.“

3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съот-
ветно ал. 4, 5, 6 и 7.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. (1) Длъжностите за военнослужещите 

от въоръжените сили на Република България 
в бойната група, създадена като международ-
на инициатива на територията на страната 
съгласно Техническото споразумение между 
Министерството на отбраната на Република 
България и Министерството на отбраната на 
Италианската република относно мерките 
по усилена бдителност на НАТО в България 

и предоставянето на поддръжка от страната 
домакин и други отговорности (ДВ, бр. 93 
от 2022 г.), се заемат за срок, не по-дълъг от 
една година. 

(2) Срокът по ал. 1 може еднократно без 
съгласие на военнослужещия да бъде удължен 
до 30 календарни дни със заповед на министъра 
на отбраната по мотивирано предложение на 
началника на отбраната. 

(3) Срокът по ал. 1 или удълженият срок 
по ал. 2 могат да бъдат удължавани за срок 
до една година след предварително писмено 
съгласие на военнослужещия. 

§ 10. Военнослужещите и цивилните слу-
жители, командировани на длъжности в 
задгранични представителства на Република 
България до влизането в сила на този закон, 
се смятат за командировани за срока съот-
ветно по чл. 134, ал. 5, изречение първо и по 
чл. 290б, ал. 3, изречение първо, след получено 
писмено съгласие от тяхна страна.

§ 11. Законът влиза в сила от деня на об-
народването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 1 февруари 2023 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

663

УКАЗ № 35
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

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

конът за изменение и допълнение на Кодекса 
на труда, приет от 48-ото Народно събрание 
на 1 февруари 2023 г.

Издаден в София на 7 февруари 2023 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Кодекса на 
труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., 
бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., 
бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 
от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния 
съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 
от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 
от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на 
Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 
1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., 
бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., 
бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 
2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 
83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 
102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 
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от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., 
бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 
от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния 
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 
и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., 
бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на 
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 
2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 
104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 
61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 
2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 
15, 30, 42, 59, 77, 91 и 92 от 2018 г., бр. 79 от 
2019 г., бр. 13, 28, 44, 64, 104, 107 и 109 от 
2020 г. и бр. 25, 51, 58, 62 и 104 от 2022 г.)

Параграф единствен. В чл. 244 се правят 
следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея 
т. 1 се изменя така:

„1. минималната работна заплата за стра-
ната за всяка календарна година;“.

2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Минималната работна заплата за 

страната за следващата календарна година се 
определя до 1 септември на текущата година 
в размер на 50 на сто от средната брутна ра-
ботна заплата за период от 12 месеца, който 
включва последните две тримесечия на пред-
ходната година и първите две тримесечия на 
текущата година.

(3) Определената по реда на ал. 2 мини-
мална работна заплата за страната не може 
да е по-ниска от определената за предходната 
година.“

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 1 февруари 2023 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

662

УКАЗ № 36
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

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

Законът за денонсиране на Споразумението за 
основаването на Международната инвестици-
онна банка и на Споразумението за организа-
цията и дейността на Международната банка 
за икономическо сътрудничество, приет от 
48-ото Народно събрание на 1 февруари 2023 г.

Издаден в София на 7 февруари 2023 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за денонсиране на Споразумението за осно-
ваването на Международната инвестиционна 
банка и на Споразумението за организацията 
и дейността на Международната банка за 

икономическо сътрудничество

Чл. 1. Денонсира Споразумението за осно-
ваването на Международната инвестиционна 
банка заедно с измененията, ратифицирано 
с Указ № 1355 на Президиума на Народното 
събрание на 20 август 1970 г. (ДВ, бр. 8 от 
2014 г.).

Чл. 2. Денонсира Споразумението за ор-
ганизацията и дейността на Международната 
банка за икономическо сътрудничество заедно 
с измененията, ратифицирано с Указ № 811 
на Президиума на Народното събрание на 
30 ноември 1963 г. (наименование изм., ДВ, 
бр. 89 от 2020 г.).

Чл. 3. Денонсирането на споразуменията 
по чл. 1 и 2 влиза в сила 6 месеца от по-
лучаването на официалните уведомления, 
изпратени от правителството на Република 
България до Съвета на управителите на Меж-
дународната инвестиционна банка и Съвета 
на Международната банка за икономическо 
сътрудничество.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 1 февруари 2023 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

664

УКАЗ № 37
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

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

Законът за изменение и допълнение на За-
кона за пътищата, приет от 48-ото Народно 
събрание на 1 февруари 2023 г.

Издаден в София на 7 февруари 2023 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., 
бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 
118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 
от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 
64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., 
бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 
и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 
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и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., 
бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г., 
бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 30 и 
75 от 2016 г., бр. 11, 89 и 96 от 2017 г., бр. 31, 
80 и 105 от 2018 г., бр. 60 от 2019 г., бр. 14 и 

60 от 2020 г. и бр. 17 и 23 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Създават се ал. 2а – 2д:
„(2а) При установено движение по плате-

ната пътна мрежа, когато за пътно превозно 
средство не е заплатена съответната такса по 
ал. 1, се изпраща уведомление на електронна 
поща или кратко текстово съобщение на мо-
билен телефонен номер, или по друг начин, 
в зависимост от предоставените данни за 
контакт, декларирани при заплащането на 
последната пътна такса за съответното пътно 
превозно средство. 

(2б) Уведомяването се извършва от лицето, 
събиращо пътни такси, или от доставчик на 
услуги по чл. 10з или по чл. 10и, в зависимост 
от това чрез кое от тези лица е заплатена 
последната пътна такса по ал. 1 или с кое от 
тях уведомяваното лице има сключен договор 
за електронно събиране на пътни такси за 
съответното пътно превозно средство.

(2в) Уведомяването се извършва в срок до 
три работни дни от датата, на която е уста-
новено движение на пътно превозно средство 
без заплатена съответна пътна такса по ал. 1.

(2г) При недекларирани или неправилно 
декларирани данни за контакт, както и при 
уведомяване от контролните органи съгласно 
чл. 189е, ал. 2 от Закона за движението по 
пътищата, уведомлението по ал. 2а се счита 
за редовно извършено.

(2д) Уведомяването има информативен 
характер и не е предпоставка за ангажиране 
или освобождаване от административнона-
казателна отговорност.“

2. Алинея 16 се отменя.
§ 2. В чл. 10а се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 3а, изречение второ накрая се до-

бавя „с изключение на случаите на корекция 
по ал. 3б“.

 2. Алинея 3б се изменя така:
„(3б) Когато при издаване на електронна 

винетка е допусната техническа грешка при 
деклариране на не повече от три символа и/
или липсва символ от регистрационния номер 
на пътното превозно средство, включително 
на държавата, в която е регистрирано, или на 
неговата категория, се извършва корекция от 
съответните длъжностни лица след заявление 
за промяна на грешно декларирани данни 
от собственика или ползвателя. Когато се 
установи, че в Република България същест-
вува пътно превозно средство с идентичен на 
първоначално декларирания във винетката 

регистрационен номер, заявителят представя 
доказателства за заплатената от него винетна 
такса. Промяната в данните на електронната 
винетка има действие от момента на издава-
нето є и има срок на валидност до изтича-
нето на срока на валидност на първоначално 
издадената.“

3. Създават се ал. 4а – 4в:
„(4а) Лице, заплатило годишна електронна 

винетка, се уведомява по електронна поща или 
чрез кратко текстово съобщение на мобилен 
телефонен номер, или по друг начин, в зави-
симост от предоставените данни за контакт, 
два пъти – в 14-дневен срок преди изтичането 
на срока на валидност на винетката и втори 
път в двудневен срок преди изтичането на 
срока на валидност на винетката.

(4б) Лице, заплатило тримесечна елек-
тронна винетка, се уведомява по електронна 
поща или чрез кратко текстово съобщение на 
мобилен телефонен номер, или по друг начин, 
в зависимост от предоставените данни за 
контакт, в двудневен срок преди изтичането 
на срока на валидност на винетката.

(4в) Уведомяването по ал. 4а и 4б има 
информативен характер и се извършва от 
лицето, събиращо пътни такси, или от дос-
тавчик на услуги по чл. 10з или по чл. 10и, в 
зависимост от това чрез кое от тези лица е 
заплатена последната пътна такса.“

4. В ал. 7 се създава т. 4:
„4. къмпинг-автомобили от категория М1.“ 
§ 3. В чл. 10б се правят следните изменения 

и допълнения:
 1. В ал. 3 думите „чл. 10а, ал. 9“ се заменят 

с „чл. 10а, ал. 7 и 9“.
2. Създават се ал. 7 – 9:
„(7) В случай че е налице частично или 

пълно недеклариране на тол данни в рамките 
на един календарен ден за пътно превозно 
средство от категорията по ал. 3, за което 
има действащ договор с доставчик на услуга 
по електронно събиране на такса за изминато 
разстояние, на собственика или ползвателя 
се предоставя възможност да заплати таксата 
за преминаване през съответните участъци в 
срок до 14 дни, считано от получаването на 
уведомление по ал. 8. При заплащане на такса-
та в срока по изречение първо не се образува 
административнонаказателно производство.

(8) В тридневен срок от установяване на 
недекларирани тол данни доставчикът на 
услугата по електронно събиране на такси за 
изминато разстояние уведомява по надлежен 
ред собственика или ползвателя на пътно 
превозно средство, за което има сключен 
договор, като в уведомлението се съдържа и 
размерът на незаплатените тол такси.

(9) При установено ползване на платената 
пътна мрежа от пътно превозно средство от 
категорията по ал. 3, за което има закупена 
маршрутна карта за календарния ден с непра-
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вилно декларирани данни, собственикът или 
ползвателят има право да заяви писмено пред 
Агенция „Пътна инфраструктура“ действител-
ните данни за ползването на платената пътна 
мрежа за съответния период. Въз основа на 
това заявление Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ извършва проверка за верността на 
тези данни, като в случай на потвърждение 
на собственика или ползвателя се предоставя 
възможност при необходимост да заплати 
таксата за ползване на незаплатените тол 
сегменти в срок до 14 дни от потвърждението 
на данните.“

§ 4. В чл. 55 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея 
в изречение второ след думите „по чл. 10“ се 
поставя запетая и се добавя „ал. 4 и 5“.

2. Създава се ал. 2:
„(2) Недължимо платени такси по чл. 10, 

ал. 1 и 2, чл. 10а, ал. 2 и чл. 10б, ал. 5, както 
и недължимо платените глоби и имущест-
вени санкции в случаите по чл. 179, ал. 3д, 
изречение четвърто от Закона за движението 
по пътищата се връщат по искане на заинте-
ресованата страна в срок до 5 работни дни 
по банков път или на каса по ред, утвърден 
от управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“.“

Заключителни разпоредби
§ 5. В Закона за движението по пътища-

та (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; 
Решение № 1 на Конституционния съд от 
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 
60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 
и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 
и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 
2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 
7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г., бр. 13, 
17 и 60 от 2019 г., бр. 51, 60, 69, 71, 104 и 109 
от 2020 г., бр. 18 и 23 от 2021 г.; Решение № 3 
на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 26 от 
2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г.; Решение № 11 
на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 84 
от 2021 г.; изм., бр. 102 от 2023 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 167, ал. 3б, т. 3 след думата „сред-
ство“ се добавя „с чуждестранна регистрация“. 

2. В чл. 179:
а) в ал. 3д се създава изречение четвърто: 

„При регистрирани три нарушения в рамките 
на една календарна година за пътно превозно 
средство от категорията по чл. 10а, ал. 7 от 
Закона за пътищата последващо движение 
по платената пътна мрежа без заплатена 
пътна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона 

за пътищата не се счита за административ-
но нарушение и за него не се налага глоба 
или имуществена санкция, а образуваните 
административнонаказателни производства 
за повече от три нарушения се прекратяват.“;

б) създава се нова ал. 4:
„(4) След извършена корекция по чл. 10а, 

ал. 3б от Закона за пътищата на собственика, 
на вписания ползвател и на водача на пътното 
превозно средство не се налагат наказания по 
ал. 3 и по чл. 187а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 за нару-
шения, регистрирани в периода на валидност 
на първоначално издадената винетка.“ 

3. В чл. 189е се създава ал. 6а:
„(6а) Не се образува административнона-

казателно производство, а образуваното се 
прекратява при извършена корекция съгласно 
чл. 10а, ал. 3б, както и в случаите по чл. 10б, 
ал. 7 и 9 от Закона за пътищата.“ 

4. В чл. 189ж: 
а) в ал. 3:
аа) в текста преди т. 1 думата „когато“ се 

заличава;
бб) в т. 1, 2 и 3 в началото се добавя „когато“;
вв) създават се т. 4 и 5:
„4. в случаите на чл. 179, ал. 3д, изречение 

четвърто;
5. в случаите на чл. 179, ал. 4 и на чл. 10а, 

ал. 6 от Закона за пътищата.“;
б) създава се ал. 3а:
„(3а) В случаите по ал. 3, т. 5 електронен 

фиш за последващо движение по смисъла на 
чл. 179, ал. 3д, изречение четвърто се счита 
за анулиран по силата на закона.“ 

§ 6. Законът влиза в сила от деня на 
обнародването му в „Държавен вестник“, с 
изключение на: 

1. параграф 1, т. 1 относно чл. 10, ал. 2а – 2д, 
който влиза в сила от 1 август 2023 г.; 

2 . параграф 2 , т. 3 относно чл. 10а , 
ал. 4а – 4в, който влиза в сила от 1 юни 2023 г.; 

3. параграф 3, т. 2 относно чл. 10б, ал. 7 – 9, 
който влиза в сила от 1 януари 2024 г.; 

4. параграф 5, т. 2, буква „а“ относно чл. 179, 
ал. 3д, изречение четвърто и т. 4, буква „б“ 
относно чл. 189ж, ал. 3а, който влиза в сила 
от 1 януари 2019 г.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 1 февруари 2023 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

691

УКАЗ № 38
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

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 Гаранционното 
споразумение между Република България 
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(„Гарант“) и ИНГ Банк Н.В. („ИНГ Банк“) 
във връзка с Договора за дългосрочен кре-
дит в размер 49 071 661 евро, сключен между 
ИНГ Банк Н.В. и „Булгартрансгаз“ ЕАД на  
25 януари 2023 г., подписано от българска 
страна на 25 януари 2023 г. в София и от 
страна на ИНГ Банк Н.В. чрез ИНГ Банк 
Н.В. – клон София, на 25 януари 2023 г. в 
София, приет от 48-ото Народно събрание 
на 2 февруари 2023 г.

Издаден в София на 7 февруари 2023 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за ратифициране на Гаранционното споразу-
мение между Република България („Гарант“) 
и ИНГ Банк Н.В. („ИНГ Банк“) във връзка 
с Договора за дългосрочен кредит в размер 
49 071 661 евро, сключен между ИНГ Банк 
Н.В. и „Булгартрансгаз“ ЕАД на 25 януари 
2023 г., подписано от българска страна на 
25 януари 2023 г. в София и от страна на 
ИНГ Банк Н.В. чрез ИНГ Банк Н.В. – клон 

София, на 25 януари 2023 г. в София

Член единствен. Ратифицира Гаранционно-
то споразумение между Република България 
(„Гарант“) и ИНГ Банк Н.В. („ИНГ Банк“) 
във връзка с Договора за дългосрочен кредит 
в размер 49 071 661 евро, сключен между ИНГ 
Банк Н.В. и „Булгартрансгаз“ ЕАД на 25 яну-
ари 2023 г., подписано от българска страна 
на 25 януари 2023 г. в София и от страна на 
ИНГ Банк Н.В. чрез ИНГ Банк Н.В. – клон 
София, на 25 януари 2023 г. в София.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 2 февруари  2023 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

692

РЕШЕНИЕ
за приемане на Национална стратегия за 

младежта 2021 – 2030 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 
от Конституцията на Република България и 

чл. 4, ал. 2 от Закона за младежта

Р Е Ш И :
Приема Национална стратегия за младежта 

2021 – 2030 г. (приложение).
Решението е прието от 48-ото Народно 

събрание на 31 януари 2023 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ  
ЗА МЛАДЕЖТА 
2021 – 2030 г.

АНГАЖИРАНЕ, ОВЛАСТЯВАНЕ, 
РАЗВИТИЕ

НАШАТА ВИЗИЯ
Способни, ангажирани и овластени млади 
хора, готови да развиват своя пълен потенциал 
и съзнателно да допринасят за развитието на 
Република България в контекста на европей-

ското семейство и глобалния свят

Съдържание
Списък на използваните съкращения 
Въведение 
Анализ на състоянието на младежта  
Нормативна и институционална рамка
на политиката за младежта 
Процес на разработване на стратегията 
Основни постижения и предизвикател-
ства при изпълнението на Националната
стратегия за младежта 2010 – 2020 
Анализ на състоянието на младежта
при изпълнението на Националната
стратегия за младежта 2010 – 2020 
Профил на младите хора в страната 
Визия за развитието на политиката за
младежта 2021 – 2030 
Водещи принципи при изпълнение на
стратегията 
Стратегически приоритети за периода
2021 – 2030 
Очаквани резултати от изпълнението
на стратегията  
Финансиране 
Механизъм за наблюдение, оценка и
актуализация 
Заключение 

Списък на използваните съкращения

АЗ Агенция по заетостта
ДБТ Дирекция „Бюро по труда“
ДАЗД Държавна агенция за закрила на
 детето
ДПС Детска педагогическа стая
ЕК  Европейска комисия
ЕС Европейски съюз
ЗМ  Закон за младежта
КМС Консултативен младежки съвет
ММС Министерство на младежта и спорта
МОН Министерство на образованието и
 науката
МТСП Министерство на труда и социал-
 ната политика
НАПОО Национална агенция за професио-
 нално образование и обучение
НКСМ  Национален консултативен съвет
 за младежта
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НСИ Национален статистически инсти-
 тут
НСМ  Национална стратегия за младежта
НСОРБ Национално сдружение на общи-
 ните в Република България
НПО Неправителствена организация
ОКС Образователно-квалификационна
 степен
ПАВ Психоактивни вещества
ПНУ Преждевременно напуснали учи-
 лище
ЦРЧР Център за развитие на човешките
 ресурси
ICCS  International Civic and Citizenship
 Education Study (Международно
 изследване на гражданското обра-
 зование)
FRA  European Union Agency for 
 Fundamental Rights
NEETs Young people not in employment,
 education and training (Млади хора,

които не учат, не работят и не се
обучават)

OECD  Organisation for Economic Co-
 operation and Development (Органи-
 зация за икономическо сътрудни-
 чество и развитие)
PISA Programme for International Student
 Assessment

ВЪВЕДЕНИЕ

Младите хора се сблъскват с все повече 
и различни предизвикателства, свързани с 
развитието на съвременните общества и съ-
временния свят. Въпреки това те не са само 
пасивни участници в тези световни процеси. 
Младите хора предизвикват статуквото. Те са 
лидери, иноватори и създатели на решения на 
местно, национално и глобално ниво. Техните 
визия, качества и умения са незаменими за 
изграждането на по-устойчиви, справедливи 
и модерни общности. Активното участие на 
младите хора в икономическия, социалния 
и политическия живот на една страна е от 
ключово значение както за тяхното благопо-
лучие, така и за просперитета на страната.

Поради тази причина младежките по-
литики в България очертават системен и 
холистичен подход за създаване на благопри-
ятни условия за младите българи да бъдат 
пълноценни членове на обществото и двига-
тели на позитивна промяна. Този подход се 
реализира чрез Националната стратегия за 
младежта, която със своя 10-годишен хоризонт 
задава основната посока и стратегическите 
приоритети в сектора съгласно чл. 4, ал. 4 
от Закона за младежта.

Националната стратегия за младежта 
2021 – 2030 г. разглежда младите българи 
като „Способни, ангажирани и овластени 
млади хора, готови да развиват своя пълен 
потенциал и съзнателно да допринасят за раз-
витието на Република България в контекста 
на европейското семейство и глобалния свят.“

За постигането на тази визия стратегията 
се фокусира върху следните стратегически 
приоритети:

●  Приоритет 1: Насърчаване на нефор-
малното обучение;

●  Приоритет 2: Насърчаване на заетостта и 
подкрепата за млади хора, които не учат, 
не работят и не се обучават (NEETs);

●  Приоритет 3: Насърчаване на ангажи-
раността, участието и овластяването на 
младите хора;

●  Приоритет 4: Развитие и утвърждаване на 
младежката работа в национален мащаб;

●  Приоритет 5: Свързаност, толерантност 
и европейска принадлежност;

●  Приоритет 6: Насърчаване на здравосло-
вен и природощадящ начин на живот;

●  Приоритет 7: Насърчаване на културата 
и творчеството сред младите.

Визията, приоритетните области, стра-
тегическите и оперативните цели в НСМ 
2021 – 2030 г. са формулирани на базата на 
проведени дискусии и тематични срещи с 
млади хора от различни области на страната 
чрез анкетни допитвания до младежки ор-
ганизации и други дейности за получаване 
на обратна връзка.

В партньорство с общинските и/или 
областните администрации бяха проведени 
общо 13 консултации с младежи и младежки 
организации в различни градове на страната, 
в които взеха участие множество български 
младежи на възраст 15 – 29 години.

Целта на консултативния процес бе да се 
проследят нагласите на младите хора, да се 
идентифицират предизвикателствата, клю-
човите области и приоритетни теми, да се 
обсъдят промените, които младите очакват 
в резултат от изпълнението на стратегията. 
В дебатите, провеждани паралелно с раз-
работването на рамката на стратегията, се 
включиха наред с младите хора и представи-
тели на заинтересованите страни, местните 
и регионалните власти.

С оглед на многосекторния подход на 
младежките политики и необходимостта от 
консултиране по конкретните тематични 
области с експерти по ресори ММС сфор-
мира Междуведомствена работна група с 
представители на всички министерства за 
разработването на оперативни цели и мерки 
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за изпълнение на Националната стратегия 
за младежта 2021 – 2030 г.

Разпознавайки ключовата роля на местната 
власт за успешното изпълнение на Нацио-
налната стратегия за младежта, проектът 
на документ е обсъден и с представители 
на Националното сдружение на общините 
в Република България. Проектът на мерки, 
които да бъдат включени в новата Наци-
онална стратегия за младежта, е обсъден 
в рамките на Националния консултативен 
съвет за младежта и Обществения съвет по 
въпросите на младежта към министъра на 
младежта и спорта.

Финансирането на Националната страте-
гия за младежта се осъществява приоритетно 
посредством националните и общинските 
програми за младежта в рамките на опреде-
лените бюджети на отговорните първостепен-
ни разпоредители с бюджет за съответната 
година. Средства могат да бъдат осигурени 
и чрез проектно финансиране от действащи 
програми на Европейския съюз, Съвета на 
Европа и други източници. Финансирането за 
мерки, попадащи в обхвата на други ведом-
ства, се осигурява в рамките на средствата, 
планирани по бюджетите на съответните от-
говорни институции чрез държавния бюджет.

АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА 
ПРЕД ПОЛИТИКАТА ЗА МЛАДЕЖТА

Нормативна и институционална рамка на 
политиката за младежта

От 2012 г. държавната политика за младеж-
та се изпълнява в съответствие със Закона 
за младежта и е дефинирана като „целена-
сочена и последователна дейност на държа-
вата, общините, младежките организации и 
обществото, която има за цел създаване на 
благоприятни условия за пълноценно лич-
ностно развитие на младежите и участието 
им в обществения и икономическия живот, 
както и приобщаването им в управлението 
на местно, областно и национално ниво 
чрез дейности, насърчаващи развитието на 
младежите в страната“.

Законът за младежта (ЗМ) определя ос-
новните принципи, мерки, управление и 
финансиране на дейностите, осъществявани 
в изпълнение на държавната политика за 
младежта.

Държавната политика за младежта се про-
вежда от Министерския съвет чрез министъра 
на младежта и спорта и в съответствие с 
Националната стратегия за младежта, която 
съгласно чл. 4 от ЗМ обхваща 10-годишен 
период. Първата Национална стратегия об-
хваща периода 2010 – 2020 г.

Министерството на младежта и спорта 
разработва и национални програми за мла-

дежта, чиято цел е да адресират специфични 
младежки проблеми.

Кметовете на общини изготвят ежегодно 
общински годишни планове за младежта, а 
общинските планове за младежта се пре-
доставят на областните управители, които 
изготвят областни планове за младежта.

Планирането и изпълнението на мла-
дежките политики изисква взаимодействие 
и синхрон между различните институции. 
Органът, чрез който се осъществява този 
процес, е Националният консултативен съвет 
за младежта (НКСМ), чиито статут, състав 
и задачи са регламентирани в ЗМ.

Към министъра на младежта и спорта 
действа и Обществен съвет по въпросите 
на младежта – консултативно звено, което 
формира позиции, становища и инициативи 
за решаване на проблеми от специалната 
компетентност на министъра на младежта 
и спорта.

Мониторингът и отчитането на мерките 
и програмите в изпълнение на младежките 
политики се осъществяват чрез годишните 
отчети на плановете за изпълнение на НСМ, 
изготвени съгласно чл. 6 от ЗМ, и докладите 
за младежта, изготвени съгласно изискването 
на чл. 5 от ЗМ.

Процес на разработване на стратегията
Настоящата стратегия се основава на рам-

ковия стратегически документ от най-висок 
порядък в йерархията на националните про-
грамни документи, Националната програма 
за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, определящ 
визията и общите цели на политиките за 
развитие във всички сектори на държавното 
управление, включително техните терито-
риални измерения. Реферира се основно 
към приоритетните области: Образование 
и умения, Интелигентна индустрия, Цифро-
ва свързаност, Местно развитие, Социално 
включване, Здраве и спорт, Културно мно-
гообразие и достъп до култура.

Взета е предвид и препоръката на Орга-
низацията за икономическо сътрудничество 
и развитие (ОИСР) за създаване на по-добри 
възможности за младите хора, която определя 
набор от принципи за подобряване на мер-
ките и резултатите за младежта във всички 
релевантни области, включително умения и 
компетенции, резултати на пазара на труда 
и социално включване и благосъстояние на 
младите хора; и за укрепване на доверието на 
младите хора в правителството и обществе-
ните институции, справяне с неравенствата, 
свързани с възрастта, чрез насърчаване на 
тяхното участие и представителство в общест-
вения и политическия живот и укрепване на 
административния и техническия капацитет.
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Националната стратегия за младежта е 
базирана и на Стратегията на Европейския 
съюз за младежта за периода 2019 – 2027 г., 
чиито цели са:

• да даде възможност на младите хора 
да бъдат архитекти на собствения си живот, 
да подпомага тяхното личностно развитие и 
постигане на автономност, да им позволи да 
изграждат своята устойчивост и да ги подси-
гури с умения за живота, за да се справят с 
променящия се свят;

• да насърчи младите хора и да им пре-
достави необходимите средства да бъдат 
активни граждани, носители на солидарност 
и положителна промяна, вдъхновявани от цен-
ностите на ЕС и европейската идентичност;

• да подобри решенията в областта на 
политиката и начина, по който те въздейст-
ват върху младите хора във всички сектори, 
по-специално заетостта, образованието, 
здравеопазването и социалното приобщаване;

• да допринесе за изкореняването на бед-
ността сред младежите и всички форми на 
дискриминация, както и да насърчи социал-
ното приобщаване на младите хора.

Европейските младежки цели за периода 
2019 – 2027 г., включени в Стратегията на 
Европейския съюз за младежта, също са взети 
под внимание, като те са следните:

Цел 1: Свързване на ЕС с младежта;
Цел 2: Равенство;
Цел 3: Приобщаващи общества;
Цел 4: Информация и конструктивен 

диалог;
Цел 5: Психично здраве и благоденствие;
Цел 6: Подпомагане развитието на младите 

хора от малките населени места;
Цел 7: Качествена работа за всички;
Цел 8: Качествено обучение;
Цел 9: Пространство и участие за всеки;
Цел 10: Устойчива и зелена Европа;
Цел 11: Младежки и европейски програми.
Други основополагащи документи за 

младежката политика са Целите на ООН за 
устойчиво развитие, Програмата на ООН за 
развитие до 2030 г. и Стратегията за младежта 
на ООН „Младеж 2030: Работа с и за млади-
те хора“. Като приоритети в Стратегията за 
младежта на ООН в сила от 24 септември 
2018 г. са изведени:

• ангажирането, участието и застъпничес-
твото чрез засилване на младежките гласове 
за разпространението на мирен, справедлив 
и устойчив свят;

• информираност и подкрепа чрез гаран-
тиране на по-добър достъп на младите хора 
до качествено образование и здравни услуги;

• икономическо овластяване чрез достой-
на работа, подкрепа на по-добрия достъп на 

младите хора до достойна и продуктивна 
трудова заетост;

• гарантиране на основните права чрез 
защита и насърчаване на правата на младите 
хора и подкрепа на тяхната гражданска и 
политическа ангажираност;

• мир и изграждане на устойчивост чрез 
подкрепа на младите хора като катализатори 
на мир, сигурност и хуманитарни дейности.

Стратегията на Съвета на Европа до 2030 г. 
за младежта също е взета под внимание със 
съответните приоритети:

• обновяване на плуралистичната демо-
крация;

• достъп на младите хора до права;
• съвместен живот в мирни и приобща-

ващи общества;
• младежка работа.
При описването на настоящото състояние 

(контекста) на всяка една от дефинираните 
приоритетни области на политиките за мла-
дежта са използвани множество изследвания, 
обхващащи различни аспекти от живота на 
младите хора, проведени с различни възрас-
тови групи и в различни периоди.

При разработването на настоящия до-
кумент са проучени редица стратегически 
документи, анализи, доклади, национално 
представителни и международни изследвания, 
анкетни проучвания от неправителствения 
сектор и експертни мнения по въпросите 
на младежта и младите хора. Сред тях са: 
Годишните доклади за младежта (2010 – 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019); 
Националното социологическо проучване 
„Гласовете на децата (9 – 17 г.)“, проведено 
по задание на УНИЦЕФ България през 
2017 г.; Националното социологическо из-
следване „Българската младеж“, реализирано 
през 2018 г.; Експертен доклад „Младежката 
политика в България. Предизвикателства и 
перспективи“ от 2020 г. и др.

Задълбочен анализ на съществуващия ме-
ханизъм за планиране, мониторинг и отчитане 
на мерките и програмите в изпълнение на 
младежките политики е изготвен в рамките 
на проект „Национална система за плани-
ране, мониторинг и отчет на изпълнението 
на младежките политики“, изпълняван от 
Министерството на младежта и спорта и 
финансиран от Европейския социален фонд 
чрез Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ 2014 – 2020. Съответните 
препоръки за усъвършенстване на коорди-
нацията и оперативна съвместимост между 
институциите при планирането, мониторинга 
и отчитането на мерките и програмите при 
изпълнението на младежки политики са взети 
под внимание при изготвяне на стратегията.
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Процесът на разработване на Национал-
ната стратегия до 2030 г. се базира и на 
изготвени оценки на въздействието, както 
следва: Оценка на въздействието на Нацио-
налната стратегия за младежта, извършена 
през 2018 г. по поръчка на ММС; Междинна 
оценка на въздействието на Националната 
стратегия и плана за действие към нея от 
2015 г. (по проект „Информираност, коорди-
нация и партньорство за провеждане на мла-
дежката политика в България“, финансиран 
по Оперативна програма „Административен 
капацитет“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд) и 
последваща оценка на въздействието на 
Закона за младежта от 2020 г. (по проект 
„Изграждане на капацитет за извършване 
на оценка на въздействието в държавната 
администрация“, изпълняван от администра-
цията на Министерския съвет по Оперативна 
програма „Добро управление“, съфинансира-
на от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд).

Основни постижения и предизвикателства 
при изпълнението на Националната страте-

гия за младежта 2010 – 2020 г.
Докладът към методологията и системата 

за планиране, мониторинг и отчитане на 
мерките и програмите при изпълнението на 
младежките политики идентифицира набор 
от постижения и предизвикателства, които 
служат за основа при изработването на НСМ 
2021 – 2030 г.

Основни постижения
  Законът за младежта (ЗМ) дава стабил-

на нормативна основа за прилагане на 
младежките политики и задава рамката 
за тяхното планиране и отчитане посред-
ством изискваните в него документи.

  Подготовката за следващия период се 
базира на придобития опит, идентифи-
цирани проблеми и предизвикателства и 
цели реални подобрения в механизмите 
за планиране, прилагане и отчитане на 
резултатите.

  Наличен е опит по отношение на об-
щата съгласуваност на документите на 
младежката политика с препоръчания 
подход в стратегията за младежта на 
Европейския съюз.

  Създадена е необходимата документална 
основа за прилагането на многосекторен 
подход към решаване на младежките 
проблеми и се очаква това състояние да 
се възпроизведе и в следващия период 
на планиране.

  Утвърдена е последователна практика 
за регулярно разработване на планове 
и доклади за прилагането на НСМ.

  Регламентирани и създадени са структу-
ри за междуинституционална координа-
ция и за въвличане на заинтересованите 
страни, което създава база за бъдещо 
подобряване на тези механизми.

Основни предизвикателства
  Необходимост от подобряване на съ-

ществуващите форми за междуинсти-
туционална координация – роля, подот-
четност и въвеждане на нови.

  Необходимост от повишаване на адми-
нистративния капацитет за планиране, 
мониторинг и отчитане на младежките 
политики.

  Необходимост от структуриране и 
регламентиране на информационните 
потоци, национална база данни и при-
носа към нея.

  Осигуряване на възможност младите 
хора да участват в оформянето на поли-
тиките чрез разширяване на процеса на 
въвличане на заинтересованите страни 
при планиране и изпълнение на НСМ.

  Националната стратегия за младежта 
2010 – 2020 г. има твърде амбициозни 
или прекалено много цели.

  Голям брой документи и неяснота за 
смисъла на всеки документ.

  Липса на посочени механизми и методи 
за мониторинг и отчитане.

  Липса на централизирано отразяване 
на общинските и областните планове 
за младежта и напредъка по тях в база 
данни.

Анализ на състоянието на младежта при 
изпълнението на Националната стратегия 

за младежта 2010 – 2020 г.
С оглед проследяване на измененията в 

социално-икономическото положение на мла-
дите хора ежегодно се разработва и приема 
от Народното събрание Годишен доклад за 
младежта съгласно чл. 5 от ЗМ. Годишните 
доклади представят обобщена информация 
за реализирани политики, мерки и дейности, 
насочени към младите хора в страната, ре-
ализирани от отговорните институции в из-
пълнение на целите на държавната политика 
за младежта. Докладите съдържат и анализ 
на състоянието на българските младежи в 
различните аспекти и приоритети, залегна-
ли в Националната стратегия за младежта. 
За изготвяне на пълен анализ и картина на 
състоянието на младите хора, както и за съ-
поставяне ефекта и проследяване полезността 
на реализираните политики и програми на 
национално ниво и степента на постигане 
на търсените цели, ежегодно се реализира 
национално представително проучване сред 
младите хора в страната на тема „Установя-
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ване на ефекта от политиките за младежта 
върху младите хора“. Проучването е сред 
целева група 15 – 29 г. с участието на 1400 
респондента.

Въз основа на анализа на основните из-
води от годишните доклади за младежта от 
последните 10 години (2010 – 2020) могат да 
бъдат направени заключения по отношение 
на младежта в контекста на приоритетите 
на Националната стратегия за младежта 
2010 – 2020.

Данните за демографските характеристи-
ки и тенденции, касаещи младите хора на 
България, показват, че през 2020 г. броят на 
младите хора е 985 044 души. Сравнението с 
2010 г. сочи, че младежите у нас са намалели с 
435 218 души. Статистическите данни на НСИ 
показват, че подобно на тенденцията в ЕС, 
групата на 15 – 19-годишните е значително 
по-малка в сравнение с останалите възрас-
тови категории. Това е тенденция, която ще 
се запази и се дължи на ниска раждаемостта.

Целевата конвергентна прогноза (Този 
вариант се определя като реалистичен и е 
съобразен с нормативните изисквания на 
Европейския съюз за демографското и соци-
ално-икономическото развитие на страните 
членки.) на НСИ показва, че в периода до 
2025 г. броят на младите хора ще намалява, 
като особено рязко това ще се отрази на 
възрастовите групи 25 – 29 г.

Сравнителният анализ на данните от със-
тоянието на младежкия статус и участието на 
младежите в различните сектори на въздейст-
вие, рамкирани в Националната стратегия 
за младежта в периода 2010 – 2020 г., водят 
до следните изводи:

ПО ПРИОРИТЕТ І – НАСЪРЧАВАНЕ 
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И 
КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ 
ХОРА:

Актуалните годишни данни на НСИ (към 
2021 г.) показват, че България все още не 
успява да постигне националната цел по 
стратегията „Европа 2020“ за намаляване 
под 10 % на относителния дял на преждевре-
менно напусналите образование и обучение 
сред лицата на възраст 18 – 24 години до 
2020 г. (национална цел – 11 %, Национал-
на програма за развитие: България 2020). 
Стойностите на показателя в рамките на 
периода 2010 – 2020 г. се колебаят в диапазон 
12,5÷13,9 %, или средно 12,99 %, като най-
ниският резултат е отбелязан към 2011 г. 
(11,8 %). Единствено за Югозападен регион 
стойността на показателя е чувствително 
под 11 % (средно 4,88 %), докато за Югоиз-
точен (ЮР) и Северозападен регион (СЗР) 
средните стойности са около и над 20 % 
(ЮР – 21,12 %, и СРЗ – 18,65 %). В рамките 
на 2010 – 2012 г. се наблюдава неустойчива 

тенденция при напусналите училище във 
възрастовата група от 18 до 24 години – за 
2011 г. този показател е 11,8 % и намалява 
спрямо 2010 г. с 2 % (13,9 %)1, докато за 
2012 г. се отчита увеличение с 0,7 % (12,5 %).

Делът на преждевременно напусналите 
училище млади хора в България (12,8 %) оста-
ва трайно висок както спрямо средните нива 
в ЕС – 9,9 %, така и спрямо националната 
цел към 2020 г. – 11 %, което ни нарежда на 
четвърто място след Испания – 16 %, Румъ-
ния – 15,6 %, и Италия – 13,1 %. Най-нисък 
е делът на напуснали училище млади хора в 
Гърция (3,8 %) и Хърватска (2,2 %).

Докато нивото на ранното напускане 
на училище в големите български градове 
(5,9 %) е по-ниско от средните нива в гъсто 
населените градски региони в ЕС (9,8 %), то 
делът на младите хора, които не успяват да 
завършат средно образование в селските ра-
йони на страната, е непропорционално висок 
(26,2 %) през 2018 г. Тревожно висок е делът 
на ранно отпадащите от образователната сис-
тема ромски деца – по данни на Агенцията 
на Европейския съюз за основните права 
(FRA) този дял достига 67 % през 2016 г.2

Сред най-рисковите фактори за отпадане 
от училище са икономическите затруднения, 
скритите разходи за образование, липсата 
на родителска подкрепа и/или интерес към 
образованието, ниските очаквания, свързани 
с образованието, слабото владеене на бъл-
гарски език, детският труд, ранните бракове 
и др. Ниското качество на образованието в 
отделни училища също може да се разглеж-
да като съществен рисков фактор – много 
изследвания директно обвързват качеството 
на училището и ранното напускане на обра-
зователната система.

По отношение на друг индикатор, свързан 
с висшето образование, данните на НСИ (Ев-
ростат) към 2019 г. сочат, че делът на населе-
нието на възраст 30 – 34 навършени години 
със завършено висше образование на ниво 
ЕС 28 е 41,6 %. През периода 2010 – 2012 г. 
делът на тази част от населението в Бъл-
гария бележи спад с около 0,5 % годишно, 
след което през годините 2013 – 2020 г. като 
цяло отчита ръст с по около 1 % годишно, 
колебаейки се през 2017 и 2019 г., когато е 
отбелязан спад с приблизително същия про-
цент. Към 2020 г. общият дял на населени-
ето на възраст 30 – 34 навършени години в 
България е 33,3 %, увеличавайки се с 5,3 % 
през десетгодишния период 2010 – 2020 г.
1 Данни на Евростат, юни 2013 г.
2 European Union Agency for Fundamental Rights, EU 
MIDIS II 2016.
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През 2010 г. стратегията за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“ 
поставя за цел до 2020 г. делът на младото 
поколение (на възраст 30 – 34 години) със 
завършено висше образование да се увеличи 
от 31 % най-малко до 40 %.3

Националната цел на България е през 
2020 г. делът на лицата с висше образование 
сред населението на възраст 30 – 34 години 
да бъде най-малко 36 %4. В този смисъл може 
да се направи изводът, че страната ни е близо 
до изпълнението на тази цел.

По изпълнението на много от дейностите 
и постигането на голяма част от целите на 
Стратегията за развитие на висшето обра-
зование в Република България за периода 
2014 – 2020 г. има съществен напредък, но 
остават за разрешаване и нови предизвика-
телства. Необходимо е и поставянето на нови 
цели, съответстващи на актуалните предизви-
кателства, особено във връзка с ускореното 
развитие на дигиталните технологии и с 
интензивната дискусия в глобален мащаб за 
целите на висшето образование и за ролята 
на висшите училища в новите условия.

Анализът на постигнатото през последните 
години и на новите предизвикателства пред 
системата на висшето образование показва 
необходимостта от изготвяне и приемане 
на нова Стратегия за развитие на висшето 
образование в Република България, която 
да очертае визията и да осигури устойчиво 
развитие на системата на висшето обра-
зование в Република България за периода 
2021 – 2030 г. Визията на стратегическия 
документ е „Развитие на диференцирана и 
гъвкава система от висши училища, които 
функционират като успешни партньори и 
конкуренти на европейските университети и 
изпълняват образователна, изследователска и 
културна мисия в полза на обществото и на 
отделните индивиди чрез провеждане на фун-
даментални и приложни научни изследвания 
и чрез осигуряване на качествено, достъпно и 
продължаващо през целия живот образование 
и обучение за успешна личностна, професио-
нална и обществена реализация. Изграждане 
на академична общност, споделяща общи 
принципи, ценности и морални норми“. С 
Решение на 44-то Народно събрание от 17 
декември 2020 г. е приета Стратегия за раз-
витие на висшето образование в Република 
България за периода 2021 – 2030 г. Страте-
гията е обнародвана в „Държавен вестник“, 
бр. 2 от 8 януари 2021 г.

Коефициентът на заетост през 2020 г. сред 
младите хора на възраст 15 – 29 години се 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/
TXT/?uri=CELEX:52010DC2020.
4 Национална стратегия за учене през целия живот.

задържа около 40 % при средна стойност 
39,41 % за ЕС. Сравнителните данни на Ев-
ростат относно заетостта на младите хора 
показват, че заетостта на младите хора в 
България е с около 10 % по-ниска от тази 
за Европейския съюз5. В началото на раз-
глеждания период – 2010 г., този показател 
е бил 22,2 за възрастовата граница 15 – 29 г. 
и 66,8 при младежите от 25 до 29 г. В същия 
период в рамките на ЕС (27) коефициентът на 
заетост е средно 72,18 %, като се наблюдава 
намаление с 0,13 % през 2011 г. и с 0,03 % 
през 2012 г. спрямо 2010 г.

Информацията от НСИ относно млади-
те хора, които не учат, не работят и не се 
обучават (NEETs)6, показва, че в България 
техният дял се запазва относително стаби-
лен между 21,8 и 19,3 % до 2015 г. В периода 
2017 – 2019 г. се наблюдава стабилен темп на 
намаляване на дела на NEETs.7Впечатление 
прави фактът, че стойността на този инди-
катор през 2020 г. бележи леко увеличение, 
което най-вероятно се дължи на последиците 
от пандемията на COVID-19.

Данните за броя на младите предприемачи 
за 2020 г. не са особено оптимистични. Броят 
на самонаетите у нас младежи е едва 16,7 хил. 
души. През периода 2012 – 2013 г. самонае-
ти са съответно 24,3 хил. и 24,4 хил. млади 
хора. През 2015 г. броят им намалява до 22,9 
хил., за да се повиши отново през 2016 г. и 
2017 г. съответно до нива от 24,4 хил. и 27,1 
хил. младежи. За 2018 г. данните показват 
драстичен спад в броя на самонаетите мла-
ди хора до 20,7 хил. души, запазвайки се на 
почти същото ниво през 2019 г. – 20,3 хил.7  

Изводът, който може да се направи, е, че 
тенденцията през годините се запазва. Можем 
да кажем, че ниската активност в областта 
на предприемачеството сред младите хора 
в България продължава да се дължи преди 
всичко на липса на достатъчно умения, опит 
и ресурси за стартиране на собствен бизнес. 
Много от младите, които имат намерение да 
се заемат със собствен бизнес, предпочитат 
преди това да натрупат знания, професионален 
опит в избраната област, както и да намерят 
необходимия им стартов капитал.

Данните за професионалното ориентиране 
и реализацията на младите хора показват, че 
през 2020 г. близо една трета от българските 
младежи имат документ за професионална 
квалификация. Определяща в случая е въз-
растта, като сред младежите между 25 и 29 г. 
близо половината декларират, че притежават 
5 Е в р о с т а т  2 0 2 1 ,  Emp l o y me n t  –  a n n u a l 
statistics – Statistics Explained (europa.eu).
6  h t t p s : / / m o n i t o r s t a t . n s i . b g / b g /
I nd ica tor s?g roupId=361c9bdb - fa8 f- 4 c 0 d -b298 -
29cbc5bb52ab.
7 Eurostat – Data Explorer (europa.eu).
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такъв документ. Естествено, младите хора 
с висше образование в най-голям дял имат 
такъв тип документ – 59 %, а младите със 
средно образование – 35 %.

Висок е обаче делът на младите хора, които 
не притежават документ за професионална 
квалификация – 64 %.

Според социологическите проучвания на 
тема „Установяване на ефекта от политиките 
за младежта върху младите хора в страната“, 
изготвени за нуждите на годишните доклади 
за младежта по поръчка на ММС, и анализа 
на данните може да се направи изводът, че 
неформалното обучение все още е с много 
ниски нива на пробив сред младите хора. 
Ниските нива на самоинициативност или 
търсене на възможности за неформално 
обучение показват, че трябва да бъдат взе-
ти мерки към налагане на разбирането, че 
неформалното обучение дава много възмож-
ности – например, че позволява на хората 
да се справят с определени здравословни, 
личностни, когнитивни, емоционални, об-
разователни или социални дефицити и че 
неформалното обучение чрез алтернативните 
пътища за учене и обучение повишава собст-
вения капацитет за справяне с реални или 
потенциални социални рискове в живота.

Едва 26 % от младите хора имат бъдещи 
планове да се включат в такъв тип образо-
вателни курсове. Висок е делът на младите, 
които нямат такива планове – 57 %. Отчита 
се много нисък дял на млади хора, които са 
участвали в неформално обучение – 8 % са 
участвали веднъж и 8 % са участвали няколко 
пъти. Трябва да се отчете и фактът, че една 
част от младежите свързват допълнителната 
квалификация с финансови средства, което 
често е спирачка към по-сериозни стъпки 
за търсене на информация и включване в 
подобен тип курсове.

ПО ПРИОРИТЕТ ІІ – ПОДОБРЯВАНЕ 
НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КА-
ЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ:

Високи нива на наличие на информация 
и нейното лесно достигане показват данните 
от социологическото проучване на ТРЕНД, 
извършено по поръчка на ММС, но същевре-
менно се очертават и ниски нива на интерес 
за търсене на информация от страна на мла-
дите хора. Като цяло можем да отбележим 
незначително ниски дялове сред младежите, 
които търсят определена информация и не 
успяват да я намерят, високи дялове на рес-
понденти, които не търсят информация по 
тестваните индикатори и в по-големи дялове 
„много лесно“ и „по-скоро лесно“ намиране 
на определен тип информация.

Най-нисък дял за липсата на интерес се 
отчита при културните и спортните меро-

приятия, а с най-високи нива на липсата 
на търсене на информация се очертава при 
информация за социална и професионал-
на интеграция, както и специализирани 
консултации – над 51 % от младите хора 
посочват, че не са търсили информация от 
такова естество. Много слабо е търсенето на 
специализирана информация, консултации 
и услуги сред младите хора. Едва 20,7 % от 
анкетираните са посочили, че ползват спе-
циализирани услуги.

Само една трета от младите хора в стра-
ната посочват, че четат книга в момента, 
докато 68 % не четат. Тревожна е тенденцията 
на високия дял млади хора, които не четат 
книги. 42 % твърдят, че не четат книги, а 
едва 18 % четат над 6 книги през годината, 
като се забелязва, че по-голям дял от този 
индикатор имат момичетата.

Практически всеки младеж (98 %) при-
тежава собствен мобилен телефон, а 82 % 
притежават компютър и достъп до интернет 
в дома (93 %). Очевидно притежанията на 
тези вещи и услуги е достатъчно достъп-
но за масовия български потребител. От 
демографските разбивки е видно, че сред 
маргиналните младежки общности, като 
младите роми или тези, които са неучащи 
и неработещи (до голяма степен двете гру-
пи съвпадат), притежанието на тези вещи и 
услуги е проблемно. Например само 29 % 
от младите роми притежават компютър, но 
мобилният телефон се оказва достъпен за 
тях – 84 % декларират, че притежават.

ПО ПРИОРИТЕТ III – НАСЪРЧАВАНЕ 
НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ:

Спортът е важна и съществена част от 
здравето на един човек. Данните в това отно-
шение показват, че е голям делът на младите 
хора, които не спортуват – 58 %. Процентът 
на младежите, които са декларирали, че не 
са упражнявали спортни дейности през пос-
ледната година, в началото на периода на 
действие на стратегията е 45 на сто8. Младите 
на възраст 15 – 19 г. в най-голям дял посоч-
ват, че спортуват, за сметка на останалите 
възрастови групи – 47 %. Приблизително 
същите са данните от 2010 г., където този 
процент е 49 на сто.

Анализът на резултатите от проучванията 
през годините показва, че регистрираната 
ниска двигателна активност далеч не е про-
диктувана от липсата на създадени условия за 
спорт, а по-скоро в недостатъчното желание за 
занимания с физически упражнения и спорт.

Тук трябва да имаме предвид, че за спорт 
сред тази група може да се възприема и 
спортуването в часовете по физкултура в 
8 Доклади за младежта 2010 – 2020 г.
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училище. С увеличаване на задълженията 
респективно намалява времето за такъв тип 
дейности. Това показва неустойчиво възпри-
ятие на младите хора спрямо въздействието 
на спорта9.

65 % от анкетираните млади отговарят, 
че в България има добри условия за спорт, 
а по-малък процент – 29 %, са на мнение, че 
условията не са добри.

По отношение на останалите характе-
ристики на здравословния начин на живот 
положителни тенденции се наблюдават по 
отношение на пушенето на тийнейджърите на 
фона на политическите мерки относно упот-
ребата на тютюневи изделия, въведени през 
последните две десетилетия. Между 1999 г. 
и 2019 г. средните стойности на за ESPAD за 
употреба на цигари намаляват по отделните 
показатели: през целия живот (от 68 % за 
ESPAD и 78 % за България на 42 % за ESPAD 
и 50 % за България); настояща употреба (от 
38 % за ESPAD и 50 % за България на 20 % 
за ESPAD и 32 % за България) и ежедневна 
употреба (от 24 % за ESPAD и 39 % за Бъл-
гария на 10 % за ESPAD и 22 % за България). 
Въпреки че страната ни също следва тенден-
циите за намаляване на тютюнопушенето сред 
учениците, България е на второ място след 
Словакия по ранно започване на ежедневна-
та употреба на цигари и на първо място по 
ежедневна употреба сред 16-годишните.

Проучването показва, че средно 1 от 6 
ученици (17 %) съобщават, че са използвали 
незаконни наркотични вещества поне веднъж 
в живота си, като нивата варират значител-
но в отделните страни, участващи в ESPAD 
(диапазон: 4,2 % – 29 %). Разпространението 
на употребата на незаконни наркотици през 
целия живот в тази група леко намалява от 
2011 г. насам, въпреки че като цяло е стабилно 
през последните две десетилетия. България 
е една от страните, в които се наблюдава 
значително намаляване на употребата на 
някакво наркотично вещество поне веднъж 
в живота спрямо предишното проучване – от 
30 % през 2015 г. на 19 % през 2019 г.

През 2012 г. едва 6 % споделят за себе си, 
че са взели участие в обучения и кампании по 
въпросите на спорта, здравето, физическата 
активност и здравословния начин на живот. 
31 % са попадали на такава информация, но 
не са участвали, а 56 % заявяват категорично, 
че не са търсили подобна информация.

ПО ПРИОРИТЕТ IV – ПРЕВЕНЦИЯ 
НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА 
МЛАДИТЕ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО 
ПОЛОЖЕНИЕ:
9 Социологическо проучване на ТРЕНД, поръ-
чано от ММС.

Младите хора в неравностойно положение, 
както и тези, които напускат институциите 
поради променящата се непрекъснато ситуа-
ция, са в особено тежко положение. Проблем 
за тях е реализацията в живота. Причините 
са много, но най-често срещаните са пред-
разсъдъците и негативното отношение на 
обществото, в частност и на работодателите. 
От значение е и липсата на интегрирана 
обществена среда, която би им осигурила 
равнопоставеност и възможности.

Най-високият риск от бедност или соци-
ално изключване през 2020 г. в ЕС е реги-
стриран за младите хора на възраст 18 – 24 
години (27,8 %), докато най-нисък риск е 
регистриран за хората на възраст 25 – 49 
години (20,0 %). Между тези две възрастови 
групи рискът от бедност или социално из-
ключване е 20,4 % за хората на възраст 65 и 
повече години и 22,2 % сред населението на 
възраст 50 – 64 години. Най-младата възрас-
това група, лица на възраст под 18 години, 
също е с относително висок риск (24,2 %)10. 
България е на второ място след Румъния по 
дял на населението, което е в риск от бедност 
или социално изключване.

През 2020 г. почти една трета (34,7 %) от 
всички лица на възраст 18 и повече години 
с ниско ниво на образование (нива ISCED 
0-2) в ЕС са били изложени на риск от бед-
ност или социално изключване в сравнение 
с 10,5 % от хората в същата възрастова група 
с висше (високо) ниво на образование (нива 
ISCED 5-8). Съответният процент за хората 
със средно ниво на образование (нива ISCED 
3-4) е 19,9 %.11

Анализът на данните от индикаторите 
ясно показва, че бедността е тясно обвързана 
с нивата на образование и икономическата 
активност на населението.12

По отношение на предоставяните услуги 
(социални услуги за резидентна грижа) за 
млади хора от 15 до 29 г. в риск се отбелязва 
ръст при някои от тях. През 2012 г. в страната 
са функционирали 90 центъра за настаняване 
от семеен тип, докато през 2020 г. броят им 
е вече 267.
10 Евростат 2020 Условия на живот в Европа – бед-
ност и социално изключване 2020 – (https://
ec.europa.eu/eurostat/stat ist ics-explained/index.
php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_
and_social_exclusion#Poverty_and_social_exclusion).
11 Евростат 2020 Условия на живот в Европа – бед-
ност и социално изключване 2020 – (https://
ec.europa.eu/eurostat/stat ist ics-explained/index.
php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_
and_social_exclusion#Poverty_and_social_exclusion).
12 Отчет за изпълнението на Плана за действие за 
изпълнение на Националната стратегия за нама-
ляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване 2020.
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ПО ПРИОРИТЕТ V – РАЗВИТИЕ НА 
МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО:

В сравнение с други държави (в ЕС и 
извън него) младите хора, които полагат 
доброволен труд, у нас са малко. Причини-
те за недостатъчното разпространение на 
доброволчеството у нас могат да бъдат тър-
сени на различни места и са обусловени от 
редица фактори – възпитание в семейството, 
липса на традиции, недостатъчен ресурс за 
финансиране на инициативи, липса на дос-
татъчна мотивация, социално-икономическо 
положение и материален статус на младите 
хора, недостатъчна информация за работата 
на неправителствените организации, липса 
на нормативна база и др.

Ключов въпрос по темата за развитие на 
доброволчеството, освен декларативните от-
говори за отношението към доброволчество-
то, е участието на младежите в дейности с 
благотворителна цел. Данните показват, че 
близо 47 % от младите хора са участвали 
с финансови дарения, включително sмs-и 
(при 3,93 % за 2011 г.). Данните показват, 
че даренията чрез sмs-и в голяма степен са 
основно средство за дарения и при млади-
те хора. Така може да се направи изводът, 
че основната призма на доброволчество в 
България сред младите хора е свързано с 
дарение на парични средства и в много по-
ниска степен – с друг вид дейност. 25 % са 
дарявали вещи или дрехи, като се забелязва, 
че жените са по-склони да даряват дрехи и 
вещи от мъжете – 31 % на 18 %. Едва 15 % 
са участвали в доброволческа акция чрез 
труд. Сходни данни се регистрират и при 
предишни изследвания.

Висок е делът на младите хора, които не са 
участвали в благотворителни акции – 38 %. 
Това са в най-голям дял младите във въз-
растовата категория 15 – 29 г. и младежи, 
живеещи в селата.

38 % от младите хора посочват, че са 
участвали в доброволческа дейност в Бъл-
гария в последните три години. Отново с 
увеличаването на възрастта се увеличава 
делът на участващите в такъв тип дейност. 
Видно е, че по-високата степен на образова-
ние създава друг тип социална отговорност 
и данните в много голяма част от въпросите 
показват именно това. 60 % от младежите 
не са участвали. Само 2 % от младежите са 
участвали в доброволческа дейност в чужбина.

Най-голям дял от младите хора биха се 
включили в доброволчески акции, насочени 
към социални дейности, при които се кон-
тактува с хора/деца в нужда. На второ място 
се подреждат дейности, свързани със защита 
на околната среда, а на трето – свързани с 
бедствия и аварии.

Данните еднозначно показват, че сред 
младежите има две групи хора: такива, които 
биха се включили ad hoc при необходимост в 
някаква доброволческа дейност, и младежи, 
които въз основа на областите на интереси 
трайно могат да бъдат ангажирани с добро-
волческа дейност.

В сравнение с данните от Годишния док-
лад за младежта за периода 2010 – 2012 г. 
положителната нагласа на младите хора в 
България към доброволчеството се запазва 
и в края на периода.

Ясно се очертава необходимостта от систе-
матично и регулярно събиране на информация 
и проследяване на данните за младежкото 
доброволчество в страната от гледна точка 
на брой доброволци, видове доброволчески 
дейности и др.

ПО ПРИОРИТЕТ VI – ПОВИШАВАНЕ 
НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ:

Данните за гражданската активност на 
младите хора в страната отчитат различни-
те форми на участие в обществения живот. 
Според европейското изследване, проведено 
през 2019 г.13 сред 10 786 млади европейци, 
включително български младежи, четири от 
всеки десет (41 %) са участвали в студент-
ски или младежки организации. Данните за 
българските младежи сочат, че 39 % от тях 
са участвали в студентски или младежки 
организации. С около 10 % (28 %) по-нисък 
е този дял на младите хора през 2010 г.

Като форма на участие 46 % от младите 
българи (38 % за ЕС) предпочитат публи-
куването на мнения по актуални въпроси 
в социалните мрежи, а 29 % (38 % за ЕС) 
участват в кампании, стачки или улични 
протести. 63 % от българските младежи (65 % 
за ЕС) се информират за актуални въпроси 
от социалните мрежи.

Анализът на мненията на младите евро-
пейци от проучването на Флаш Евробароме-
тър „Изследване на Европейския парламент 
за младежта“14, проведено през месец юни 
2021 г., в което са участвали 513 млади хора 
от България (18 156 от ЕС), ни дава обратна 
връзка за вижданията на младежката общност, 
според която приоритетно внимание следва 
да се обърне на три основни проблема:

•  Справяне с бедността и неравенство-
то – според 50 % от анкетираните от 
България (при 43 % за ЕС);

•  Справяне с финансовата/политическата 
корупция – според 46 % от анкетираните 
български младежи (при 27 % за ЕС);

•  Подобряване на здравето и благосъсто-
янието на населението – според 46 % 
от участниците от България (при 34 % 
за ЕС).

13 European Commission (2019) Flash Eurobarometer 478, 
https://www.kantarpublic.com/download/documents/155/
Flash+Eurobarometer+-+Views+of+young+people.pdf.
14 report.pdf (europa.eu).
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Запитани кои са трите най-ефективни 
начина, по които гласът им може да бъде 
чут от политиците, младите хора в България 
посочват следните отговори:

•  Гласуване на местни, национални и 
европейски избори – 48 % от младите 
българи (41 % за ЕС);

•  Участие в улични протести или демон-
страции – 32 % от българските младежи 
(33 % за ЕС);

•  Откриване или включване в подписки 
(на хартия или онлайн) – 30 % от мла-
дежите в България (30 % за ЕС).

Последното актуално проучване, про-
ведено през 2020 г. по поръчка на ММС, 
показва, че делът на българските младежи, 
които не се интересуват от политика, е го-
лям – 73 % (при 39 %, дали такъв отговор 
през 2010 – 2011 г.). Едва 3 % са тези, които 
се интересуват в много голяма степен от 
политика, а 22 % по-скоро се интересуват. 
С увеличаване на възрастта се увеличава 
делът на младите, които имат интерес към 
политиката. Най-младите във възрастовата 
категория 15 – 19 г. в най-високи дялове не 
се интересуват от политика. Образователната 
степен също има значение за интереса към 
политиката – младите с висше образование 
в много по-големи дялове се интересуват от 
политика спрямо останалите.

Въпреки отчетените високи нива на неза-
интересованост спрямо политическия живот 
младите хора декларират, че гласуват винаги 
или често.

Повишаването на избирателната актив-
ност сред младите хора е един от основните 
приоритети както на национално, така и 
на европейско ниво. Изследване на Флаш 
Евробарометър 478, проведено през 2019 г.15, 
показва, че 71 % от младите хора в България 
са участвали в избори на местно, национално 
или европейско ниво (при 72 % за ЕС 28). 
Релевантното изследване, осъществено през 
2011 г.16, показва също висока активност на 
българските младежи на избори на местно, 
национално или европейско ниво (82 %) при 
среден % за ЕС (79 %).

ПО ПРИОРИТЕТ VII – РАЗВИТИЕ НА 
МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ 
МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

Повече от една пета от хората, живеещи 
в селските райони на ЕС, са изложени на 
риск от бедност или социално изключване.17

Докато нивото на ранното напускане 
на училище в големите български градове 
15 European Commission (2019) Flash Eurobarometer 478, 
https://www.kantarpublic.com/download/documents/155/
Flash+Eurobarometer+-+Views+of+young+people.pdf.
16 Изследване на Флаш Евробарометър „Младежта 
в движение“, реализирано през м. февруари 2011 г.
17 Евростат 2020. Условия на живот в Евро-
па – бедност и социално изключване 2020: (https://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_
and_social_exclusion#Poverty_and_social_exclusion).

(5,9 %) е по-ниско от средните нива в гъсто 
населените градски региони в ЕС (9,8 %), то 
делът на младите хора, които не успяват да 
завършат средно образование в селските ра-
йони на страната, е непропорционално висок 
(26,2 %) през 2018 г. Тревожно висок е делът 
на ранно отпадащите от образователната сис-
тема ромски деца – по данни на Агенцията 
на Европейския съюз за основните права 
(FRA) този дял достига 67 % през 2016 г.18

Сред рисковите фактори за отпадане от 
училище са икономическите затруднения, 
скритите разходи за образование, липсата 
на родителска подкрепа и/или интерес към 
образованието, ниските очаквания, свързани 
с образованието, слабото владеене на бъл-
гарски език, детският труд, ранните бракове 
и др. Ниското качество на образованието в 
отделни училища също може да се разглеж-
да като съществен рисков фактор – много 
изследвания директно обвързват качеството 
на училището и ранното напускане на обра-
зователната система.

Въпреки лекото увеличение на коефици-
ента на икономическа активност в малките 
населени места и селските райони през 
последните години анализът на данните 
от областните администрации в страната, 
подадени за изготвянето на Отчета на На-
ционалната стратегия за младежта и годиш-
ните доклади за младежта, потвърждават 
изводите от предходни години там – обща 
тенденция към застаряване на населението 
и обезлюдяване, ограничените възможности 
за заетост по селата и малките градове, 
водещи до миграция, слаба икономическа 
перспектива и слаби възможности за въз-
производство на населението и трудовия 
потенциал. Нагласата за липса на перспек-
тива и по-съществен напредък и развитие 
в по-малките населени места е основната 
причина за разпределението по местоживеене 
на младите хора в страната. Сред основните 
търсения за развитие са възможностите за 
получаване на добро образование в конкрет-
ното населено място.

В по-малките населени места се наблю-
дава и по-ограничен достъп до културни 
събития и институции. Културното и духов-
ното израстване в тези райони се подпомага 
единствено от читалищата и действащите 
към тях библиотеки. Читалищата се превръ-
щат в средища на информация, неформално 
обучение, културно израстване и гражданско 
участие. Те съхраняват традициите и кул-
турата в тези райони. Благодарение на тях 
младежите получават достъп до програми и 
проекти, касаещи младежките проблеми и 
18 European Union Agency for Fundamental Rights, EU 
MIDIS II 2016.
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начините за решаването им, тъй като има 
недостиг на доставчици на услуги за младите 
хора в тези райони.

В селата се регистрира най-голямо нат-
рупване на малцинствени общности, което 
определя в голямата си част техните възгледи, 
бит и начин на живот. Слабата интеграция 
на малцинствените общности е основният 
обяснителен модел затова защо по-трудно 
се реализират на пазара на труда, имат по-
слаби компютърни умения и в сравнителен 
план процентът на неползващи интернет 
е най-голям. Малцинствените общности в 
България са често и социално маргинали-
зирани, което дава съществено отражение 
при сравнението на малките населени места 
с големите. В селата младежите по-трудно 
задоволяват основни потребности именно 
заради социалното си положение и това на 
своите родители. Културните особености на 
ромската общност в България е и отговорът 
на въпроса защо в селата сравнително по-го-
ляма част от младежите са женени/омъжени 
и имат деца.

ПО ПРИОРИТЕТ VIII – РАЗВИТИЕ НА 
МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОД-
НИЯ ДИАЛОГ:

Финансирането чрез Европейския съюз 
и други организации дава предпоставка за 
по-широко участие и включване на младите 
в международни обучения и програми.

В нача ло т о и в к ра я на периода 
2010 – 2020 г. се отчита сериозно завишение 
в броя на завършилите български младежи в 
чужбина. През учебната година 2010/2011 те 
са 10 219, докато през учебната 2020/2021 г. 
са се увеличили с около 70 %. Това показва 
както повишен интерес към образование 
в чужбина, така и предоставяне на повече 
възможности за това.

ПО ПРИОРИТЕТ IX – ПОВИШАВАНЕ 
РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕН-
ЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА:

През 2020 г. по данни на НСИ на отчет19 
в детските педагогически стаи са водени 
8899 малолетни и непълнолетни лица за из-
вършени от тях противообществени прояви 
и престъпления. В сравнение с 2019 г. броят 
им намалява с 268, или с 2,9 %. В началото 
на периода, през 2010 г., броят им е бил 9438.

Непълнолетните лица от 14 до 17 г., които 
са извършители на престъпления, са намалели 
от 4829 през 2012 г. на 3408 през 2020 г. По 
данни от доклада на МВР за 2020 г. общо са 
установени 44 354 извършители на престъпле-
19 Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските 
педагогически стаи малолетните и непълнолетните 
се водят на отчет за срок от 2 години, след което 
се снемат от отчет, ако през този период не са из-
вършили повторно противоправни деяния.

ния, 32,3 % от които са на възраст между 18 
и 30 г. Непълнолетните лица (14 – 17 години), 
извършители на престъпления, са 8,3 %. В 
сравнение с предходната година се отчита 
намаление с 4 % на общия брой на устано-
вените извършители, като то е най-голямо 
при непълнолетните (13,4 %).20

Обезпокоително е, че 38 % от общия брой 
осъдени лица през 2020 г. са млади хора от 
14 до 29 години.

Особено рискови са младите хора, които 
не са ангажирани в образование, заетост и 
обучение и попадат в категорията NEETs 
(Not in Employment, Education and Training). 
Тези млади хора са изправени пред редица 
предизвикателства, включително увели-
чаване на риска от отпадане от училище, 
дългосрочна безработица, маргинализа-
ция и социално изключване. В риск са 
непълнолетните и заради безнадзорността 
(скитничеството и просията). Употребата 
на алкохол и наркотични вещества е също 
рисков фактор за девиантно поведение на 
младите хора.

По данни на МВР безконтролната употре-
ба на алкохол и употребата на наркотични 
вещества налага търсене на средства за на-
бавянето им. Вследствие на това се развива 
престъпна дейност, като грабежи, кражби от 
домове, противозаконно отнемане на МПС и 
др. Забелязва се увеличаване броя на децата 
и младите хора, употребяващи наркотични 
вещества, преди всичко марихуана и син-
тетични наркотици.

Не бива да се пренебрегват насилието 
и случайните сексуални контакти. Тревога 
будят данните за насилието в училищата и 
на улицата. Общуването в интернет също 
крие сериозни рискове за младите хора. 
Към причините за девиантно поведение 
на младите хора могат да се причислят и 
засилващата се агресия, нетолерантността 
в различните є форми. Предпоставка за 
престъпления са и липсата на доверие към 
институциите и правоохранителните органи, 
което формира в младите хора и чувството 
за ненаказуемост. Влияние оказват също 
и социално-икономическите, личностните, 
социокултурните и социално-педагогичес-
ките фактори, негативното влияние на 
приятелската среда, както и ниската правна 
култура и морал.

Профил на младите хора в страната
Младите хора представляват основен ре-

сурс и имат структуроопределяща роля за 
развитието и бъдещето на всяко национално 
общество. Тази роля и актуалните демо-
графски тенденции както в Европа, така и 
20 Доклад на МВР за 2020 г.
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в България поставят младежта във фокуса 
на всяка публична политика. В този смисъл 
първият основен приоритет на младежката 
политика е проследяването на демографските 
характеристики на младежката група.

Статистическите данни показват неблаго-
приятна демографска тенденция – за послед-
ните 5 години по данни на НСИ младежите 
на възраст 15 – 29 г. в България са намалели 
със 140 081 лица, или с 12,5 %. Респективно 
това дава отражение и намалява, макар и 
с по-малко, техния дял в общата структура 
на населението от 15,8 % през 2016 г. на 
14,24 % през 2020 г.

Структурата по пол е устойчива, не се 
наблюдават диспропорции, запазва се ха-
рактерното за този възрастов диапазон раз-
пределение по пол с лек превес на мъжете 
(51,2 % през 2020 г.).

Запазва се и делът на младежите в селата 
като цяло – между 25 – 26 %, като се забе-
лязва интересна динамика по възрастови 
подгрупи – 15 – 19-годишните младежи на 
село са се увеличили с малко, за разлика 
от останалите две подвъзрастови групи 
(20 – 24-годишните и 25 – 29-годишните), 
които са намалели с повече от 10 %.

Населеното място е основният фактор на 
диференциация за условията и качеството 
на живот на младите хора, включително 
достъпът до качествено образование, нефор-
малното обучение, а особен акцент младите 

хора слагат върху разнообразяването на еже-
дневието си. В столицата например над 75 % 
смятат, че могат пълноценно да се разно-
образяват, докато 37 % от тези, които живеят 
в селата, са на същото мнение. Това, от своя 
страна, води до по-малкия дял на интере-
суващите се от наука и изкуство в малките 
населени места в сравнение с живеещите в 
столицата и областните центрове. Младежите 
в селата вземат книги от библиотеката и 
читалището по-често от връстниците си от 
големите градове и столицата, 13 % свалят 
от интернет безплатно електронни книги, 
само 5 % ходят на кино/театър. Данните 
показват също, че с увеличаване на дохо-
дите се увеличава делът на младите хора, 
които посочват, че могат да разнообразяват 
ежедневието си в населеното място, в което 
живеят. Необходими са активни мерки и 
действия за преодоляване на регионалните 
дисбаланси във всяка една от областите на 
политиките за младежта – заетост, образова-
ние, здравеопазване, здравословен начин на 
живот, достъп до информация и качествени 
услуги, възможности за творчески изяви, 
култура и др.

Статистическата прогноза на НСИ за 
следващия десетгодишен период очертава 
относително оптимистичен сценарий на 
стабилизиране на популацията около нивата 
на 2020 г.

Разпределение по подвъзрастови групи и пол, брой

  2016 г. 2020 г.

  15 – 19 20 – 24 25 – 29 общо 15 – 19 20 – 24 25 – 29 общо

Мъже 159 294 180 552 239 641 579 487 161 910 157 465 187 174 506 549

Жени 150 302 169 454 225 882 545 638 152 328 148 956 177 211 478 495

Общо 1 125 125 985 044

Разпределение по населено място, брой

  2016 г. 2020 г.

  15 – 19 20 – 24 25 – 29 общо 15 – 19 20 – 24 25 – 29 общо

Градове 226 530 261 326 362 133 849 989 229 007 228 909 273 759 731 675

Села 83 066 88 680 103 390 275 136 85 231 77 512 90 626 253 369

Прогноза за брой млади хора 2020 – 2030 г. (НСИ, хипотеза за конвергентност)21

Възраст 2025 г. 2030 г.

15 – 19 год. 347 484 336 145

20 – 24 год. 315 447 351 685

25 – 29 год. 309 363 315 718

Общо 972294 1003548
Делът на NEETs (млади хора, които не учат, не работят и не се обучават) остава висок в 

сравнение със средните стойности за държавите от ЕС. През 2020 г. по данни на НСИ делът 

21 НСИ
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им в България във възрастовата група 15 – 24 години е 14,4 %22 спрямо 13,7 % за 2019 г. Веро-
ятно увеличението на стойността на този индикатор през 2020 г. се дължи на последиците от 
пандемията на COVID-19.

Това налага тази група на младите българи да бъдат обект на специални мерки от страна 
на институциите, които да взаимодействат и да се допълват. В тази група делът на ромите е 
най-висок и като цяло образователната интеграция на младите роми е затруднена и остава 
сериозен проблем.

Недостатъчен интерес към областта на технологиите, техническите науки и математика-
та – 14 на всеки 100 младежи във възрастовата група 20 – 29 год. завършват висше образование 
в областта на технологиите, техническите науки и математиката при средна стойност за ЕС 
от 19 %. Един на всеки двама студенти в България завършва в областта на социалните науки, 
бизнес администрацията или правото в сравнение с един на всеки трима студенти в ЕС.23

Неформалното обучение все още е с ниски нива на пробив сред младите хора. Отчита се 
много нисък дял на млади хора, които са участвали в неформално обучение – 8 % са участвали 
веднъж и 8 % са участвали няколко пъти. Трябва да се отбележи фактът, че част от младежите 
свързват допълнителната квалификация с финансови средства, което често е спирачка към по-
сериозни стъпки за търсене на информация и включване в подобен тип курсове.24

Ниските нива на самоинициативност или търсене на възможности за неформално обучение 
показват, че трябва да бъдат взети мерки към налагане на разбирането, че неформалното обу-
чение дава много възможности – например, че позволява на хората да се справят с определени 
здравословни, личностни, когнитивни, емоционални, образователни или социални дефицити и 
че неформалното обучение чрез алтернативните пътища за учене и обучение повишава собст-
вения капацитет за справяне с реални или потенциални социални рискове в живота.

По отношение на интереса към обучение 49 % от младите хора считат, че теми, свързани 
със здравното образование (физическо и психическо), трябва да бъдат по-силно застъпени в 
училищата. Критичното мислене, медиите и демокрацията са също сред важните теми за 39 % 
от тях при 42 % за ЕС. Повече знания, свързани с предприемачество и финансовите умения, са 
необходими според 38 % от младежите в България, а използването на дигитални устройства и 
програмиране – за 36 % от тях (27 % за ЕС). Изменението на климата, околната среда и при-
родосъобразното поведение е също сред основните теми, които вълнуват младежите и 33 % от 
тях смятат, че информацията в училищата по темата не е достатъчна.

Добър ефект на въздействие се измерва от секторните интервенции, насочени към младите 
хора, относно показателите на пазара на труда – коефициентът на младежка заетост се пови-
шава, а младежката безработица намалява осезаемо.25

Безработни лица по продължителност на безработицата и възраст

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

15 – 24 години 61,5 63,5 69,7 65,1 47,6 39,6 27,7 22,1 18,9 13,1

25 – 34 години 95,4 107 108,9 118,7 98,5 75,8 62,9 51,6 44,5 39,8

Национално представителното проучване на младежите отчита ниски нива на удовлетвореност 
по отношение на размера на заплащане, като това е и основна причина за смяна на работното 
място – 30 %. По-скоро негативна тенденция се отчита в кариерното ориентиране – близо по-
ловината не работят по специалността си, а едва около една трета са се реализирали успешно 
спрямо образованието си. Позитивна картина се отчита по отношение на оценка на възмож-
ностите за намиране на работа. Близо 50 % посочват, че са намерили лесно настоящата си 
работа. Запазва се висок дял на младите, които не са запознати с инициативи за професионално 
ориентиране и реализация. И занапред политиките за младежта следва да отчитат предизвика-
телства като осигуряване на възможности за заетост, която насърчава социалното включване 
на младежите, включително на тези в неравностойно положение.

Бавно развитие на дигиталните умения – към 2015 г. 54 % от младежите на възраст 16 – 24 
год. разполагат с основни или над основните дигитални умения,26 но българските младежи са 
на предпоследно място в Европейския съюз (ЕС) по дигитална грамотност към 2019 г. Сред 
държавите – членки на ЕС, Хърватия има най-висок дял на лицата на възраст от 16 до 24 години 
с основни или над основни цифрови умения (97 %), следвани от Естония, Литва и Холандия 
(и трите 93 %), както и Гърция (92 %). За разлика от тях най-ниските дялове са наблюдавани 
в Румъния (56 %), България (58 %), Италия (65 %), Унгария (68 %), Латвия и Люксембург (и 
двете 75 %).27 За постигане на това ниво на успеха и благополучието на съвременния човек се 
изисква усилена работа с младежите в тази насока, предвид фактите за актуалното състояние 
в тази област – над 2/3 от младежите ползват интернет, над половината влизат в мрежата по-
вече от 10 пъти на ден, а за повече от половината социалните мрежи са основен източник на 
информация. Тревожно е, че една трета от младите хора не могат да преценят кое е фалшива 
новина, близо половината от учениците в България не се съмняват в истинността на всяка 
22 Данни на НСИ за 2021 г.
23 Мониторингов доклад за образованието, 2019 г.
24 Данни от Национално представително социологическо проучване на агенция „ТРЕНД“, извършено през 
2021 г. по поръчка на ММС.
25 НСИ
26 PISA 2015
27 ЕВРОСТАТ
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публикувана информация.28 В Европа 75 % от младите хора между 15 и 24 г. признават, че не 
могат да различат истини от неистини и истински от фалшиви новини.

По отношение на нивото на участие в доброволчески дейности национално представителното 
изследване за младежта през 2020 г. потвърждава, че 47 % са се включвали в доброволчески 
акции, но за съжаление основната част от тях посочват изпращането на дарителски съобщения 
като основна форма на доброволческо участие. Реално ангажирани с доброволчество чрез труд 
са едва 15 % от участниците в проучването. Както е характерно за доброволческата дейност по 
принцип, у нас жените с по-високо образование по-често се включват в доброволчески прояви 
за сметка на мъжете.

По отношение на гражданската активност данните от последните актуални проучвания показ-
ват, че делът на българските младежи, които не се интересуват от политика, е голям – 73 %. С 
увеличаване на възрастта се увеличава делът на младите, които имат интерес към политиката. 
Въпреки отчетените високи нива на незаинтересованост спрямо политическия живот, младите 
хора декларират, че гласуват винаги или често. Изследването на Евробарометър29 показва, че 
71 % от младите хора в България са участвали в избори на местно, национално или европейско 
ниво (при 72 % за ЕС28).

Налице е обаче предпоставка за продължаване и развитие на младежката работа в тази насока, 
основана на общата положителна нагласа – 68 % от младите хора смятат, че си струва човек да 
участва в доброволчески инициативи, като биха се мотивирали основно от такива, свързани с 
хора/деца в нужда, социални дейности, бедствия и аварии или в дейности по опазване на окол-
ната среда. Импулсът за добротворчество, усилен и от ситуацията у нас и по света, свързана с 
настъпилата пандемия от коронавирус през 2020 г., също е добра предпоставка в тази насока.

Младите българи остават с подчертано положително отношение към ЕС, като сред 18 – 29-го-
дишните се регистрират най-позитивни нагласи към ЕС.30

Сериозен напредък има по отношение интереса към участие сред българските младежи и 
реализиране на проекти по програмите на ЕС „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“.

Програма „Еразъм+“ Програма „Европейски корпус за солидарност“

Година Брой одобрени 
проекти

Финансиране 
(eвро) Брой одобрени проекти Финансиране  

(eвро)

2019 г. 624 41 865 658 76 1 811 381

2018 г. 462 35 577 387 31 1 095 810

2017 г. 383 32 017 664

2016 г. 380 26 989 518

2015 г. 352 25 273 359

В началото и в края на периода 2010 – 2020 г. се отчита сериозно завишение в броя на за-
вършилите български младежи в чужбина. През учебната година 2010/2011 те са 10 219, докато 
през учебната 2020/2021 г. са се увеличили с около 70 %. Това показва както повишен интерес 
към образование в чужбина, така и предоставяне на повече възможности за това.

Късно придобиване на битова автономност – българските младежи напускат дома на роди-
телите си средно на 30 год., като мъжете живеят с родителите си до 32,1 год., а жените – до 
27,6 год.31

28 Център за развитие на медиите, Проучване на медийната грамотност на 642 ученици между 15 и 19 год. 
в 10 училища в страната.
29 European Commission (2019) Flash Eurobarometer 478, https://www.kantarpublic.com/download/documents/155/
Flash+Eurobarometer+-+Views+of+young+people.pdf
30 Изследване на социологическа агенция ТРЕНД „Нагласи към ЕС и евроизборите“ (6 – 13.03.2019)
31 ЕВРОСТАТ



СТР.  22  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 14

Национално представителните изследвания 
за младежта 2018 и 2019 г. очертават като цяло 
наличие на дискриминационни нагласи сред 
младите хора – почти половината от младите 
хора смятат, че би било проблем деца със 
специфични нужди (психически и физически) 
да учат в едно училище с други деца. Оста-
налите младежи посочват, че това за тях не 
би представлявало проблем. Положителните 
нагласи към различните по етнос са много 
по-силно изразени в малките населени места 
и в селата, отколкото в големите градове. 
По-високите нива на приемане на различните 
етноси в малките населени места се обяснява 
с близкото съжителство между българска, 
ромска или турска общност и т.н. При мла-
дите хора, които живеят в столицата, нивата 
на неприемане на хора от други общности са 
по-високи, като причината за това е липсата 
на информация и близост с тези общности.

Запазват се негативни тенденции, свър-
зани с употребата на алкохол и цигари. По 
данни от националното представително про-
учване за младежта всеки четвърти младеж 
между 15 – 24 г. употребява твърд алкохол. 
Половината от младите хора в групата на 
25 – 29-годишните употребяват алкохол. Всеки 
трети във възрастовата група 15 – 19 г. пуши 
цигари, а във възрастовата група 25 – 29 г. 
процентът е най-висок. Разпространението на 
тютюнопушенето сред 15-годишните момчета 
е второто най-високо в ЕС.32

Един от трима от младите българи се 
занимава активно със спорт, като мъжете 
спортуват повече от жените. 65 % смятат, че в 
България има добри условия за спорт, а 29 % 
не споделят това мнение.33 Младите хора от 
София и областните градове спортуват най-
често във фитнес залите, а тези от малките 
населени места и селата – навън или вкъщи. 
С нарастване на възрастта делът на неспор-
туващите се увеличава значително.34

Положителните тенденции по отношение 
на практикуването на спорт са изведени и в 
доклада на Евробарометър за спорта и физи-
ческата активност от 2018 г.35

Търсенето на професионална помощ при 
наличие на психологичен проблем все още 
не е практика сред младите хора, при така-
ва ситуация младите хора по-често търсят 
подкрепа и съвети първо от семейството и 
приятелите си. Съобщенията за случаи на 
инфектирани с ХИВ млади хора остават под 
средната стойност за ЕС.
32 Данни от Европейския център за мониторинг на 
наркотиците и наркоманиите (European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction), Европейски 
доклад за наркотиците/Тенденции и развития/2018 г.
33 Национално представително проучване на агенция 
„ТРЕНД“, извършено по поръчка на ММС през 2021 г.
34 Годишен доклад за младежта за 2019 г.
35 Eurobarometer on Sport and Physical Activity, 2018

Информираността по здравни теми като 
цяло, включително здравословен начин на 
живот и хранене, остава на непрофесионал-
но ниво – преобладаващата част от младите 
хора търсят информация по интересуващите 
ги здравни въпроси сами и предимно в ин-
тернет. Частична информация за здравето и 
здравословния начин на живот получават в 
часовете по биология и здравно образование 
в училище, както и ако участват в проекти 
или извънкласни инициативи със здравна 
тематика.

Изследванията също така показват не-
достатъчна информираност и ниско ниво на 
конкретни поведенчески практики за опазване 
на природата и околната среда. Въпреки де-
кларирания респект към важността на еко-
логичните проблеми само 6 % са направили 
големи промени в навиците си в последните 
5 години, които да помогнат за опазването 
на околната среда. Опазването на околната 
среда и природата също така е една от най-
предпочитаните области за участие в добро-
волчески дейности.

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИКА-
ТА ЗА МЛАДЕЖТА 2021 – 2030 Г.

Способни, ангажирани и овластени млади 
хора, готови да развиват своя пълен потенциал 
и съзнателно да допринасят за развитието на 
Република България в контекста на европей-

ското семейство и глобалния свят

Водещи принципи при изпълнение на 
стратегията

Младежката политика има хоризонтален 
характер и предполага целенасочена и активна 
координация с останалите секторни полити-
ки – за образование, заетост, култура, спорт, 
здравеопазване, социални услуги, регионално 
развитие, транспорт и т.н., които имат отно-
шение към живота на младите хора в Бъл-
гария на национално, регионално и местно 
ниво, както и последователно и устойчиво 
партньорство със социалните партньори и 
неправителствените организации, които ра-
ботят в младежкия сектор.

Основните принципи, заложени при изпъл-
нението на настоящата НСМ 2021 – 2030 г., 
се основават на разбирането, че политиката 
за младежта трябва да бъде:

Политика, основаваща се на потребностите 
на младите хора. Това предполага системно 
събиране и анализиране на статистически 
данни, данни от социологически проучва-
ния и анализи на нагласите и потребностите 
на младите хора в България; използване на 
национални, европейски, международни и 
секторни изследвания за идентифициране на 
реалните проблеми с цел разработване на 
адекватни мерки и интервенции във всяка 
секторна политика, съчетани с целенасочен 
диалог с младите хора.
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Политика, гарантираща равнопоставеност и 
приобщаване. Всяка секторна политика трябва 
да гарантира равнопоставен достъп до обра-
зование, заетост, здравни и социални услуги, 
цифрова инфраструктура, култура и спорт за 
всеки млад човек независимо от неговия пол, 
етническа принадлежност, местоживеене и со-
циален статус и че младите хора със специфични 
потребности, в неравностойно положение или 
от уязвими групи трябва да бъдат подкрепени, 
приобщени и интегрирани в обществото.

Политика, насърчаваща участие и овластя-
ване. Този принцип предполага предоставяне 
на възможности за качествено участие на мла-
дите хора във формирането, разработването, 
изпълнението и прилагането на младежките 
политики на национално, регионално и местно 
ниво.

Политика, съобразена с възрастови и регио-
нални специфики. Обособяването на различни 
младежки възрастови групи и разработване на 
мерки, съобразени със спецификите в профила, 
потребностите и интересите на всяка възрас-
това група, е важна предпоставка за успешна 
политика. Мерките трябва да бъдат адаптирани 
и към регионалните специфики на населените 
места, където живеят младите хора.

Политика, изпълнявана в сътрудничество. 
Партньорството, конструктивният и ефективен 
диалог с младите хора, неправителствените и 
младежките организации, с институциите на 
национално, регионално и местно ниво, със 
социалните партньори, академичната общност 
и бизнеса са ключов фактор за постигането 
на стратегическите цели на политиката за 
младежта.

Политика, която е многосекторна. Съгла-
суван и интегриран подход за работата на 
различните сектори в държавната администра-
ция, които функционират във взаимодействие 
и изграждат ясен хоризонтален механизъм на 
координация за решаване на младежки про-
блеми и създаване на възможности.

При изготвянето на настоящата стратегия 
са застъпени основните принципи за работа на 
държавната администрация: законност, откри-
тост и достъпност, отговорност и отчетност, 
ефективност, субординация и координация, 
предвидимост, обективност и безпристрастност, 
непрекъснато усъвършенстване на качеството. 
Основополагащи са и принципите: всеоб-
хватност, партньорство, прозрачност, обратна 
връзка, приемственост на документите.

Разбирането и спазването на тези принципи 
е предпоставка за постигане на синергия в 
целите на различните секторни политики и 
реализиране на визията на НСМ 2021 – 2030 г.

Стратегически приоритети за периода 
2021 – 2030 г.

Политиките за младежта на национално 
ниво в Република България се създават и 

реализират с цел осигуряване на благопри-
ятни условия за подобряване качеството на 
живот на младите българи, за да се развиват 
те като пълноценни членове на обществото 
и двигатели на позитивна промяна.

В условията на решаване на редица пре-
дизвикателства пред младите хора, като 
влиянието на пандемията от COVID-19 върху 
образователния процес, ежедневието и пси-
хичното им здраве, задълбочаващите се со-
циални различия и изменението на климата, 
от особена важност е да бъдат приложени 
устойчиви инструменти и механизми за под-
крепа развитието на младите хора в страната.

В резултат на тези предизвикателства и 
в съответствие с предвидените мерки за из-
пълнение на приоритетите от Националната 
програма за развитие на България 2030, както 
и с насоките на стратегическите документи 
на Европейския съюз за развитие на младите 
хора през следващия 10-годишен период, по-
литиката за младежта ще бъде насочена към:

 – Подобряване на междуинституционал-
ната координация в областта на младежката 
политика;

 – Придобиване на опит и умения за при-
общаване към ценностите на гражданското 
общество, науката, културата, изкуството, 
предприемачеството, здравословния начин 
на живот и спорта.

Стратегически приоритети 2021 – 2030 г.
●  Приоритет 1: Насърчаване на неформал-

ното обучение;
●  Приоритет 2: Насърчаване на заетостта и 

подкрепата за млади хора, които не учат, 
не работят и не се обучават (NEETs);

●  Приоритет 3: Насърчаване на ангажи-
раността, участието и овластяването на 
младите хора;

●  Приоритет 4: Развитие и утвърждаване на 
младежката работа в национален мащаб;

●  Приоритет 5: Свързаност, толерантност 
и европейска принадлежност;

●  Приоритет 6: Насърчаване на здравосло-
вен и природощадящ начин на живот;

●  Приоритет 7: Насърчаване на културата 
и творчеството сред младите.

Приоритет 1: Насърчаване на неформалното 
обучение

Неформалното обучение е устойчив подход 
за придобиване, утвърждаване и надграждане 
на ключови компетентности от младите хора. 
В синхрон с 8-ата Европейска младежка цел 
„Качествено учене за всички“ настоящата 
стратегия акцентира върху нуждата от пови-
шаване на достъпа на младите хора до качест-
вено неформално обучение чрез разширяване 
на мрежата от доставчици и адаптиране и 
прилагане на стандарти за качество на НФО.
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Отговорни институции – координатори: ММС и МОН.
Партньори за изпълнение на мерките: МТСП, МК, НАПОО, ЦРЧР, НСОРБ, областни упра-

вители, общини, неправителствени организации, младежки работници, училища, университети, 
младежки центрове и пространства, читалища, социални партньори, международни организации, 
бизнесът, научни организации и др.

Стратегическа цел 1.1: Повишаване на достъпа до неформално обучение за развитие на ключови 
компетентности

Мерки/Дейности Очаквани  
резултати 

Индикатори Източници на  
информация

Подкрепа за неформалното обуче-
ние чрез разширяване на мрежата 
от доставчици 

Повишен дял млади 
хора, включени във 
форми на неформал-
но обучение

Дял млади хора, включени 
и участвали в неформално 
обучение;

Дял млади хора от малки-
те населени места (малки 
градове и села), включени 
и участвали в неформално 
обучение

Национално пред-
ставително ежегод-
но проучване

Насърчаване на участието на мла-
дите хора в неформално обучение 
и информално учене 

Стратегическа цел 1.2: Повишаване на качеството на неформално обучение

Мерки/Дейности Очаквани 
резултати 

Индикатори Източници на
информация

Адаптиране и насърчаване на 
прилагането на стандарти за 
качество

Адаптирани и вне-
дрени стандарти за 
качествено нефор-
мално обучение

Брой стандарти за качество; 

Брой организации, които 
ги използват

Онлайн изследване 
сред организации, 
доставчици на не-
формално обучение

Създаване на инструменти за 
валидиране и разпознаване на 
умения, придобити в рамките на 
неформално обучение, информал-
но учене и на резултати от учене 
чрез опит

Разработени и вне-
дрени инструменти 

Брой разработени и адап-
т и ра н и и нс т р у мен т и ; 

Брой млади хора, валиди-
ращи умения през инстру-
ментите

Данни от система-
та, която поддържа 
инструментите

Приоритет 2: Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат,  
не работят и не се обучават (NEETs)

Младежката заетост продължава да бъде централен проблем пред младите хора в страната. 
Делът на младежи от групата NEETs (млади хора, които не учат, не работят и не се обучават) 
остава висок, а икономическото въздействие на пандемията от COVID-19 предполага допълни-
телно влошаване на показателите в краткосрочен и средносрочен план. С оглед на динамична-
та социално-икономическа обстановка следва да бъдат приложени максимално широк обхват 
мерки, подкрепящи кариерно ориентиране, насърчаване на заетостта и обхващане на младите 
хора във форми на образование.

Отговорна институция – координатор: ММС и МТСП.
Партньори за изпълнение на мерките: ЦРЧР, НСОРБ, АСП, АЗ, НАПОО, областни управи-

тели, общини, неправителствени организации, младежки работници, училища, университети, 
младежки центрове и пространства, социални партньори, международни организации, бизнесът, 
научни организации и др.

Стратегическа цел 2.1: Насърчаване на заетостта на младите хора

Мерки/Дейности Очаквани
резултати 

Индикатори Източници на 
информация

Осигуряване на възможности за 
обучение, за професионална квали-
фикация и ключови компетентности 
съобразно търсенето на пазара на 
труда

Повишен коефици-
ент на заетост в гру-
пата 15 – 29 години 

Коефициент на заетост 
(15 – 29 навършени го-
дини)

Национален ста-
тистически ин-
ститут

Насърчаване осигуряването на въз-
можности за заетост, вкл. качествени 
платени стажове, стажуване и чира-
куване на младежи в неравностойно 
положение

Понижен коефици-
ент на безработица 
в групата 15 – 29 
години

Коефициент на безрабо-
тица (15 – 29 навършени 
години) 
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Отговорни институции – координатори: ММС и МОН.
Партньори за изпълнение на мерките: МТСП, МК, НАПОО, ЦРЧР, НСОРБ, областни упра-

вители, общини, неправителствени организации, младежки работници, училища, университети, 
младежки центрове и пространства, читалища, социални партньори, международни организации, 
бизнесът, научни организации и др.

Стратегическа цел 1.1: Повишаване на достъпа до неформално обучение за развитие на ключови 
компетентности

Мерки/Дейности Очаквани  
резултати 

Индикатори Източници на  
информация

Подкрепа за неформалното обуче-
ние чрез разширяване на мрежата 
от доставчици 

Повишен дял млади 
хора, включени във 
форми на неформал-
но обучение

Дял млади хора, включени 
и участвали в неформално 
обучение;

Дял млади хора от малки-
те населени места (малки 
градове и села), включени 
и участвали в неформално 
обучение

Национално пред-
ставително ежегод-
но проучване

Насърчаване на участието на мла-
дите хора в неформално обучение 
и информално учене 

Стратегическа цел 1.2: Повишаване на качеството на неформално обучение

Мерки/Дейности Очаквани 
резултати 

Индикатори Източници на
информация

Адаптиране и насърчаване на 
прилагането на стандарти за 
качество

Адаптирани и вне-
дрени стандарти за 
качествено нефор-
мално обучение

Брой стандарти за качество; 

Брой организации, които 
ги използват

Онлайн изследване 
сред организации, 
доставчици на не-
формално обучение

Създаване на инструменти за 
валидиране и разпознаване на 
умения, придобити в рамките на 
неформално обучение, информал-
но учене и на резултати от учене 
чрез опит

Разработени и вне-
дрени инструменти 

Брой разработени и адап-
т и ра н и и нс т р у мен т и ; 

Брой млади хора, валиди-
ращи умения през инстру-
ментите

Данни от система-
та, която поддържа 
инструментите

Приоритет 2: Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат,  
не работят и не се обучават (NEETs)

Младежката заетост продължава да бъде централен проблем пред младите хора в страната. 
Делът на младежи от групата NEETs (млади хора, които не учат, не работят и не се обучават) 
остава висок, а икономическото въздействие на пандемията от COVID-19 предполага допълни-
телно влошаване на показателите в краткосрочен и средносрочен план. С оглед на динамична-
та социално-икономическа обстановка следва да бъдат приложени максимално широк обхват 
мерки, подкрепящи кариерно ориентиране, насърчаване на заетостта и обхващане на младите 
хора във форми на образование.

Отговорна институция – координатор: ММС и МТСП.
Партньори за изпълнение на мерките: ЦРЧР, НСОРБ, АСП, АЗ, НАПОО, областни управи-

тели, общини, неправителствени организации, младежки работници, училища, университети, 
младежки центрове и пространства, социални партньори, международни организации, бизнесът, 
научни организации и др.

Стратегическа цел 2.1: Насърчаване на заетостта на младите хора

Мерки/Дейности Очаквани
резултати 

Индикатори Източници на 
информация

Осигуряване на възможности за 
обучение, за професионална квали-
фикация и ключови компетентности 
съобразно търсенето на пазара на 
труда

Повишен коефици-
ент на заетост в гру-
пата 15 – 29 години 

Коефициент на заетост 
(15 – 29 навършени го-
дини)

Национален ста-
тистически ин-
ститут

Насърчаване осигуряването на въз-
можности за заетост, вкл. качествени 
платени стажове, стажуване и чира-
куване на младежи в неравностойно 
положение

Понижен коефици-
ент на безработица 
в групата 15 – 29 
години

Коефициент на безрабо-
тица (15 – 29 навършени 
години) 

Стратегическа цел 2.2: Насърчаване на включването в образование и заетост на млади хора, които 
не учат, не работят и не се обучават (NEETs)

Мерки/Дейности Очаквани
резултати 

Индикатори Източници на 
информация

Насърчаване достигането и акти-
вирането на младежите от групата 
NEETs, вкл. чрез засилване на 
партньорствата на младежките 
организации с местни институции.
Разработване и прилагане на услуги 
за социално включване на младежи 
от групата NEETs

Понижен дял мла-
дежи, попадащи в 
групата NEETs
(Към 2019 г. младе-
жите, попадащи в 
групата NEETs, са 
16,7 %. Очакваният 
резултат към 2030 г. 
е те да бъдат 15 %. 
(Национална про-
грама за развитие 
България 2030)

Дял на младежите (15 – 29 
навършени години), които 
са незаети и неучастващи 
в образование и обучение

Национален ста-
тистически ин-
ститут

Приоритет 3: Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора
Стимулирането на ангажираността, качественото участие и овластяването на младите хора 

е съществена предпоставка за ефективността и пълноценното изпълнение на политиката за 
младежта. Осигуряването на качествено участие на младежите на всички нива на вземане на 
решения – местно, национално и европейско, е основополагащо за изграждането на демокра-
тичната култура и основни граждански компетентности и следва да бъде активно подкрепяно 
от държавната политика за младежта.

Отговорна институция – координатор: ММС.
Партньори за изпълнение на мерките: МОН, МТСП, МРРБ, ЦРЧР, НСОРБ, областни упра-

вители, общини, неправителствени организации, младежки работници, училища, университети, 
младежки центрове и пространства, социални партньори, международни организации, бизнесът, 
научни организации и други.

Стратегическа цел 3.1: Повишаване на нивото на гражданска ангажираност на младите хора

Мерки/Дейности Очаквани резултати Индикатори Източници на
информация

Подкрепа и насърчаване на 
доброволчеството, както и 
регулиране на доброволче-
ските дейности

Повишена информираност 
относно ползите от добро-
волчество;

Повишено участие на мла-
ди хора в доброволчески 
инициативи и проекти

Дял млади хора, участващи 
в доброволчески инициати-
ви и проекти;

Дял на млади хора, инфор-
мирани относно ползите за 
доброволчество

Национално пред-
ставително ежегод-
но проучване

Ангажиране на неоргани-
зирани младежи в различ-
ни форми на гражданско 
участие, доброволчество и 
младежки дейности 

Повишена информираност 
на младите хора относно 
възможности за организи-
рани форми и прекарва-
не на свободното време; 

Повишен брой млади хора, 
които членуват в младеж-
ка организация или са част 
от младежки неформални 
групи

Дял на младите хора, чле-
нуващи в младежки орга-
низации;

Дял на млади хора, част от 
неформални групи

Национално пред-
ставително ежегод-
но проучване

Насърчаване на обмена на 
информация и сътрудни-
чество между младежки-
те организации, клубове и 
младите хора

Увеличен брой на орга-
низациите, работещи с 
млади хора

Брой организации, кои-
то работят с млади хора; 

Брой младежки органи-
зации

Национален регис-
тър на организаци-
ите, които работят 
с млади хора
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Стратегическа цел 3.2: Повишаване на нивото на овластяване и качествено участие на младите 
хора в процесите на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво

Мерки/Дейности Очаквани резултати Индикатори Източници на
информация

Насърчаване на партньор-
ството за качествено мла-
дежко участие и овластява-
не в процесите на вземане 
на решения на местно ниво 

Ефективно функционира-
щи консултативни мла-
дежки съвети във всич-
ки общини в страната; 

Качествено участие на 
младите хора в процесите 
за вземане на решения на 
местно ниво

Дял на общините с функ-
циониращо КМС;

Брой млади хора, членува-
щи в КМС;

Ниво на удовлетвореност 
на младите хора от функ-
ционирането на КМС и от 
участието им в процесите 
на вземане на решения 

Общински отчети 
по общински мла-
дежки програми; 

Отчети по изпъл-
нение на общински 
план за младежта; 

Проучване и обрат-
на връзка от мла-
дежите, членовете 
на КМС

Надграждане на съществу-
ващите механизми за ка-
чествено младежко участие 
в процесите на вземане на 
решения на национално 
ниво

Съ зда дени и усъвър -
шенствани механизми за 
младежко участие при 
вземането на решения 
на национално ниво; 

Пълноценно включване на 
млади хора и младежки 
организации в процесите 
на вземане на решения на 
национално ниво

Брой млади хора, част от 
институционални механи-
зми за вземане на реше-
ния на национално ниво; 

Ниво на удовлетвореност 
на младите хора от функ-
ционирането на нацио-
налните механизми и от 
участието им в процесите 
на вземане на решения

Национално пред-
ставително ежегод-
но проучване

Популяризиране и развитие 
на формите за участие в 
процесите за вземане на 
решения на европейско ниво

Повишена разпознавае-
мост на Диалога на ЕС по 
въпросите за младежта и 
младежките проблеми на 
ниво ЕС

Брой млади хора, запозна-
ти с европейските цели за 
младежта;

Брой млади хора, участвали 
в дейности, част от Диало-
га на ЕС по въпросите за 
младежта;

Брой младежки организа-
ции, участвали в дейности, 
част от Диалога на ЕС по 
въпросите за младежта

Национално пред-
ставително еже-
годно проучване; 

Запитване към ор-
ганизаторите на 
Диалога на ЕС по 
въпросите за мла-
дежта

Стратегическа цел 3.3: Осигуряване на подкрепяща среда за младежките организации и популяри-
зиране на ползи от тяхната работа

Мерки/Дейности Очаквани резултати Индикатори Източници на
информация

Повишаване на капацитета 
и устойчивостта на младеж-
ките организации

Изготвени и разпростра-
нени насоки за създаване, 
функциониране и устой-
чивост на младежките 
организации;

Повишен капацитет и ус-
тойчивост на младежките 
организации

Брой младежки организа-
ции, обхванати в дейности 
за повишаване на капаци-
тета и устойчивостта

Онлайн проучване 
сред младежките 
организации

Повишаване на информи-
раност за възможностите за 
финансиране на младежки 
проекти и оптимизиране 
на процедурите за канди-
датстване

Надграждане на Наци-
онална информационна 
система за младежта;

Повишен брой млади хора, 
участващи в младежки 
програми и проекти;

Повишен брой младежки 
организации, изпълнява-
щи проекти по младежки 
програми и проекти

Брой младежки организа-
ции, кандидатстващи за 
финансиране на младежки 
програми и проекти;

Брой млади хора, включени 
в младежки проекти;

Брой млади хора и мла-
дежки организации, които 
посещават НИСМ 

От че т  по  м л а -
д е ж к и т е  п р о -
грами и проекти 

Отчет за посещени-
ята на портала за 
младежки дейности
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Приоритет 4: Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб
Европейският дневен ред за младежката работа, приет вследствие на 3-тата Европейска 

конвенция за младежка работа, подчертава необходимостта от предприемане на целенасочени 
стъпки в подкрепа на младежката работа. Посочена е необходимостта от създаване на нацио-
нални експертни координационни механизми за развитие на младежката работа, както и нуж-
дата от разширяване на обхвата и инструментариума на младежките работници чрез развитие 
и утвърждаване на иновативни форми на младежка работа.

Отговорна институция – координатор: ММС.
Партньори за изпълнение на мерките: МОН, МТСП, МРРБ, НАПОО, ЦРЧР, НСОРБ, областни 

управители, общини, неправителствени организации, младежки работници, училища, универ-
ситети, младежки центрове и пространства, социални партньори, международни организации, 
бизнесът, научни организации и други.

Стратегическа цел 4.1: Създаване на механизъм за разпознаване и развитие на младежката работа 
и разпространението ѝ

Мерки/Дейности Очаквани резултати Индикатори Източници на 
информация

Създаване на междусекторен 
координационен механизъм 
за развитие и разширяване 
на обхвата на младежката 
работа

Функциониращ коорди-
национен механизъм за 
развитие на младежката 
работа

Брой заседания на коорди-
национния механизъм

Министерство на 
младежта и спорта

Подкрепа за разпознаването, 
развитието и утвърждава-
нето на младежката работа 
като фактор за личностно, 
социално и професионално 
развитие на младите хора

Повишена информираност 
на младите хора за въз-
можностите от младежка 
работа

Брой млади хора, обуча-
ващи се в специалности 
„Младежки работник“ и 
„Неформално обучение“;
Брой младежи работници, 
трайно ангажирани с мла-
дежка работа

Справка от висши 
училища;

Справка от НСИ

Стратегическа цел 4.2: Насърчаване на иновативни подходи в младежката работа

Мерки/Дейности Очаквани резултати Индикатори Източници на 
информация

Подкрепа за развитието на 
мобилна младежка работа

Разнообразен инструмен-
тариум на младежката ра-
бота с дигитални и други 
иновативни методи

Брой младежки организа-
ции, използващи дигитални 
и други иновативни форми 
на младежка работа

Онлайн проучване 
сред младежките 
организацииНасърчаване използването 

на дигитални инструменти 
в младежката работа

Приоритет 5: Свързаност, толерантност и европейска принадлежност
Изграждането на толерантност, насърчаването на зачитането на правата на човека и демо-

кратичните принципи са основни елементи за борба с предразсъдъците, дискриминацията и 
различните форми на насилие сред младите хора. Стимулирането на чувството за принадлеж-
ност към ЕС чрез запознаването с принципите, структурата и функциите на институциите на 
Съюза са от първостепенно значение за възпитанието на пълноценни граждани с европейско 
самочувствие.

Отговорна институция – координатор: ММС.
Партньори за изпълнение на мерките: МОН, МТСП, ДАЗД, ЦРЧР, НСОРБ, областни упра-

вители, общини, неправителствени организации, младежки работници, училища, университети, 
младежки центрове и пространства, социални партньори, международни организации, бизнесът, 
научни организации и други.

Стратегическа цел 5.1: Насърчаване на социалното включване на младите хора от уязвими групи

Мерки/Дейности Очаквани резултати Индикатори Източници на
информация

Подкрепа за проекти и ини-
циативи, насочени към мла-
дежи от уязвими групи в риск 
от социално изключване 

Намален дял на младежи, 
попадащи в риск от соци-
ално изключване

Дял на младежите в риск 
от социално изключване

Данни от органи-
зации, работещи с 
младежи от уязвими 
групи

Повишаване на информи-
раността на младите хора 
във връзка с проблемите на 
младежите от уязвими групи

Повишено ниво на инфор-
мираност на младите хора 
относно проблемите на 
младежите от уязвимите 
групи/младите хора в не-
равностойно положение 

Дял на младежите, обхва-
нати в информационни 
дейности 

Данни от органи-
зации, работещи с 
младежи от уязвими 
групи
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Стратегическа цел 5.2: Насърчаване на толерантност и ненасилие, превенция на агресия сред мла-
дите хора, включително и в онлайн пространствата

Мерки/Дейности Очаквани резултати Индикатори Източници на
информация

Подкрепа на информационни 
кампании и младежки обуче-
ния, свързани с изграждането 
на толерантно поведение и 
противодействие на агре-
сивното поведение и езика 
на омразата;

Подкрепа на информационни 
кампании и младежки обуче-
ния, свързани с демокрация, 
права на човека и върховен-
ство на закона 

Повишена толерантност 
на младите хора;

Повишени компетентно-
сти по отношение на де-
мокрацията, правата на 
човека и върховенството 
на закона 

Дял на младежите, де-
монстриращи толерантно 
поведение и отношение;

Брой младежи, обхванати 
в дейности, насърчаващи 
толерантността и проти-
водействие на езика на 
омразата;

Брой дейности, насърча-
ващи толерантността и 
противодействие на езика 
на омразата;

Брой млади хора, от-
стояващи демокрацията, 
върховенството на закона 
и правата на човека 

Национално пред-
ставително ежегод-
но проучване;

Годишни доклади 

Насърчаване на партньор-
ствата между институции 
и неправителствени орга-
низации, които работят за 
превенция и преодоляване 
на дискриминацията и на-
силието сред младите хора

Намалено ниво на вик-
тимизация от връстници 
сред младите хора;

Намален брой млади хора, 
засегнати от кибернасилие 
и онлайн тормоз 

Брой млади хора, обект 
на насилие от връстници;

Брой млади хора, жертви 
на кибернасилие и он-
лайн тормоз 

Национално пред-
ставително ежегод-
но проучване

Стратегическа цел 5.3: Засилване на чувство за принадлежността към ЕС и споделяне на европей-
ските ценности

Мерки/Дейности Очаквани резултати Индикатори Източници на
информация

Популяризиране на европей-
ските ценности

Повишен дял на младежи-
те с чувство за принадлеж-
ност към ЕС

Дял на младежите с чув-
ство за принадлежност 
към ЕС 

Национално пред-
ставително ежегод-
но проучване

Подкрепа за инициативи, 
свързани със запознаване 
с дейността и принципите 
на ЕС и европейските ин-
ституции

Повишено ниво на запоз-
натост 

Дял млади хора, обхва-
нати от инициативи; 

Брой реализирани ини-
циативи 

Национално пред-
ставително ежегод-
но проучване

Приоритет 6: Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот
Физическата активност сред младите хора излиза на преден план. Положителните тенденции 

по отношение на практикуването на спорт, изведени в доклад на Евробарометър за спорта и 
физическата активност от 2018 г., вървят ръка за ръка с усилията за създаването на условия за 
спортуване и наличието на адекватна, модерна и безопасна инфраструктура за това. Насърча-
ването на младите към практикуването му, както и към здравословния начин на живот, играят 
ролята на солидна превенция срещу агресията и зависимостите. Видно е, че темите, свързани с 
опазването на околната среда, вълнуват младия човек. Разширяването на познанията по темата 
ще спомогне за формирането на отношение, навици и способност за реална промяна.

Отговорни институции – координатори: ММС, МЗ и МОСВ.
Партньори за изпълнение на мерките: МОН, ЦРЧР, НСОРБ, областни управители, общи-

ни, неправителствени организации, младежки работници, училища, университети, младежки 
центрове и пространства, социални партньори, международни организации, бизнесът, научни 
организации и други.
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Стратегическа цел 6.1: Създаване на условия и насърчаване на младите хора към здравословен 
начин на живот, здравословно хранене, физическа активност и спорт 

Мерки/Дейности Очаквани резултати Индикатори Източници на
информация

Създаване на условия и на-
сърчаване на физическата 
активност и спорта 

Повишено ниво на физиче-
ската активност сред мла-
дите хора

Дял на младежите, практи-
куващи физическа актив-
ност повече от 30 минути 
среднодневно;

Намаляване дела на мла-
дите хора, които не практи-
куват физическа активност

Национално пред-
ставително ежегод-
но проучване

Повишаване на осведоме-
ността по темите за здра-
вословен начин на живот и 
здравословно хранене

Понижена употреба на тю-
тюневи изделия, алкохол и 
психоактивни вещества сред 
младите хора

Дял на младите хора, упо-
требяващи тютюневи изде-
лия и алкохол;

Дял на младежите, обхва-
нати от дейности за пре-
венция на зависимостите 
по НПИМД

Национално пред-
ставително ежегод-
но проучване;

Данни от ММС;

Данни от МЗ;

Други организации, 
като СЗО, Евростат

Повишена осведоменост за 
здравословен начин на жи-
вот и здравословно хранене

Дял на младежите, обхва-
нати в дейности, насочени 
към повишаване на осведо-
меността за здравословен 
начин на живот и здраво-
словно хранене

Национално пред-
ставително ежегод-
но проучване

Стратегическа цел 6.2:Превенция на проблеми, свързани с психичното здраве на младите хора 

Мерки/Дейности Очаквани резултати Индикатори Източници на
информация

Повишаване информи-
ра но с т т а на мла ди т е 
хора за получаване на 
психологична подкрепа 

Осигуряване на достъп 
до услугата психологична 
подкрепа за младите хора

Повишено ниво на инфор-
мираност по темата за пси-
хичното здраве;

Повишена психологична 
подкрепа за младите хора

Брой млади хора, участ-
вали в дейности, насочени 
към информираност по те-
мата за психичното здраве;

Дял на младежите, полу-
чили психологична под-
крепа

Национално пред-
ставително ежегод-
но проучване

Стратегическа цел 6.3: Превенция на проблеми, свързани със сексуалното и репродуктивното 
здраве на младите хора 

Мерки/Дейности Очаквани резултати Индикатори Източници на ин-
формация

Повишаване на информи-
раността по темата за сексу-
алното и репродуктивното 
здраве на младите хора; 

Насърчаване използването 
и прилагането на методоло-
гии за здравно образование; 

Повишаване на достъпа и 
прилагането на съвременни 
методи за семейно плани-
ране сред младите хора; 

Подкрепа за повишаване 
на родителските умения 
на младите родители

Повишени знания на млади-
те хора по въпроси, свързани 
с ХИВ/СПИН, сексуално 
преносими инфекции и кон-
трацепция;

Повишени знания на мла-
дите хора за семейно пла-
ниране;

Повишени знания на мла-
дите хора за развитие на 
родителските им умения

Дял на младите хора, които 
прилагат предпазни мерки 
за сексуалното си здраве;

Дял на млади хора, об-
хванати от дейности по 
семейно планиране;

Дял на млади хора, об-
хванати от дейности за 
развитие на умения за 
родители

Национално пред-
ставително ежегод-
но проучване
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Стратегическа цел 6.4: Постигане на осъзната промяна в мисленето и поведението на младите 
хора по отношение на опазване на околната среда 

Мерки/Дейности Очаквани резултати Индикатори Източници на
информация

Разширяване на познания-
та на младите хора в област-
та на опазването на окол-
ната среда, включително 
индивидуалния им принос; 

Подкрепа за младежки про-
екти и инициативи, целя-
щи формиране на знания, 
умения, нагласи и ангажи-
раност с екологичните про-
блеми и тяхното решаване; 

Стимулиране и подкрепа на 
младежки доброволчески 
инициативи в областта на 
опазването на околната 
среда и формиране на ус-
тойчива екологична култу-
ра и поведение

Повишени познания на 
младите хора в областта 
на опазването на околната 
среда;

Млади хора, ангажирани 
с опазването на околната 
среда 

Дял млади хора с пови-
шено ниво на познания в 
областта на опазването на 
околната среда

Национално пред-
ставително ежегод-
но проучване

Дял на младежите, взели 
участие в инициативи, на-
сочени към опазването на 
околната среда

Национално пред-
ставително ежегод-
но проучване

Увеличен брой на младеж-
ките инициативи в областта 
на опазването на околната 
среда и формиране на ус-
тойчива екологична култура 
и поведение сред младите 
хора за изграждане на еколо-
гично отговорни поколения 

Брой младежки инициа-
тиви в областта на опаз-
ването на околната среда;

Дял на младежите, взели 
участие в доброволчески 
инициативи в областта на 
опазването на околната 
среда

Национално пред-
ставително ежегод-
но проучване

Приоритет 7: Насърчаване на културата и творчеството сред младите
Начинът на прекарване и осмисляне на свободното време е въпрос на жизнен стил, ценности 

и лични предпочитания, но и на финансови възможности и условия, които предоставя средата. 
Активното прекарване на свободното време чрез занимания със спорт, културни дейности, лично 
творчество, практикуване на хоби и т.н. е допълващо и стимулиращо личностното развитие. То 
дава възможност за повишаване на уменията и компетентностите, разширяване на интересите, 
формиране на трайни позитивни навици, които остават и напред във времето. Културният жи-
вот до голяма степен е обусловен от възможностите, които се представят от населеното място.

Отговорни институции – координатори: ММС и МК.
Партньори за изпълнение на мерките: МОН, МТСП, НСОРБ, областни управители, общини, 

неправителствени организации, младежки работници, училища, университети, младежки цен-
трове и пространства, читалища, социални партньори, международни организации, бизнесът, 
научни организации и други.

Стратегическа цел 7.1: Повишаване на достъпа до култура и нивото на културно участие на младите 
хора 

Мерки/Дейности Очаквани резултати Индикатори Източници на
информация

Насърчаване на мобилност-
та на младежките творчески 
трупи и подкрепа за мобилни 
форми на изкуство и култура

Повишен интерес на мла-
дите хора към културни 
събития и развитие на 
творческия им потенциал;  

Повишен достъп на мла-
дите хора до творчески 
продукти 

Д ял на мла ди хора , 
участващи в организира-
ни творчески дейности; 

Дял на млади хора, по-
требители на културни 
продукти и посещаващи 
културни мероприятия

Национално пред-
ставително еже-
годно проучване

Подкрепа за разработването 
и изпълнението на услуги за 
свободното време на младите 
хора, насърчаващи културно 
участие 

Стратегическа цел 7.2: Насърчаване на лични творчески умения 

Мерки/Дейности Очаквани резултати Индикатори Източници на
информация

Подкрепа на дейности и ини-
циативи за повишаване на 
личните творчески умения на 
младите хора

Увеличен дял млади хора, 
участващи в творчески 
дейности 

Дял на млади хора, прак-
тикуващи творческо хоби 
в свободното време 

Национално пред-
ставително еже-
годно проучване

Популяризиране и подкрепа 
на дейностите на младежки 
пространства, центрове, зони, 
творчески колективи и органи-
зации, работещи за младежко 
включване в културния живот



БРОЙ 14  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  31   

Очаквани резултати от изпълнението на 
стратегията

Очакваните резултати от изпълнението на 
стратегията са следните:
  Увеличен брой на младите хора, въз-

ползвали се от предлаганите качествени 
формални и неформални методи и въз-
можности за обучение;

  Увеличен брой на младите хора, включени 
в практики и стажове за професионално 
развитие и включване в пазара на труда;

  Понижен брой на младите хора, попадащи 
в групата NEETs;

  Повишена ангажираност на младите към 
обществените въпроси и участието им 
в процесите на вземане на решение на 
местно, национално и европейско ниво;

  Повишен брой на младите хора, участващи 
в доброволчески инициативи и младежки 
организации;

  Повишена толерантност на младите хора и 
намаляване случаите на агресия, насилие 
и дискриминация сред тях;

  Увеличен дял (%) на приобщените пълно-
ценно в обществото млади хора в нерав-
ностойно положение и от уязвими групи;

  Повишена информираност сред младите 
хора относно дейността и принципите на 
Европейския съюз;

  Намален брой на засегнатите млади хора 
от кибернасилие и онлайн тормоз;

  Повишен дял (%) на младите хора с из-
градени трайни навици за здравословен 
начин на живот, физическа активност, 
здравословно хранене и балансирано 
емоционално състояние;

  Повишени знания на младите хора по 
въпроси, свързани със сексуално прено-
сими инфекции, контрацепция и семейно 
планиране;

  Повишена екологична култура и форми-
рано екологично поведение при младите 
хора;

  Повишен интерес на младите хора към 
културни събития и развит творчески 
потенциал;

  Запазен или увеличен брой на активните 
млади хора в България. Намален дял на 
младите хора, които планират трайно да 
променят местоживеенето си;

  Увеличен брой на НПО и организирани 
млади хора, участващи в процеса на пра-
вене на политика за младежта. Повишена 
активност на организациите и младежите;

  Повишен дял (%) на младите хора, активно 
участващи на пазара на труда и трайно 
заети вследствие от допълнителни въз-
можности за подобряване на уменията;

  Увеличен брой младежки работници и 
повишено качество на младежките услуги;

  Повишена активност на младите хора, 
включително и за участие в доброволче-
ски дейности;

  Подобрено общо състояние на младите хора 
(здравословно, икономическо, социално).

Осъществяването на визията на Национал-
ната стратегия за младежта (2021 – 2030) ще 
постигне следното:

Младите хора през 2030 г. имат европейско 
самочувствие, добри професионални, социални 
и граждански умения, отстояват демократич-
ните ценности и правата на човека, участват 
активно в обществените процеси и са способни 
да вземат важни решения за себе си, общността 
и държавата.

Младежките организации през 2030 г. при-
тежават необходимия капацитет и устойчивост 
за пълноценно участие в планирането, изпълне-
нието и мониторинга на политики за младежта 
и са разпознати като пълноправен партньор на 
институциите при провеждане на държавната 
политика за младежта.

Младежката политика през 2030 г. адресира 
актуалните проблеми на младите хора с целе-
насочени и последователни действия и създава 
възможности за развитие на пълния потенциал 
на младите хора.

ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането на дейностите на настоящата 

стратегия ще се осъществява приоритетно чрез 
предвидените в чл. 7 от Закона за младежта 
програми за младежта и посредством общин-
ските програми за младежта в изпълнение на 
чл. 15, ал. 5 от Закона за младежта в рамките 
на определените бюджети на отговорните 
първостепенни разпоредители с бюджет за 
съответната година.

Средства могат да бъдат осигурени и чрез 
проектно финансиране от действащи европейски 
фондове, програмите „Еразъм+“ и „Европейски 
корпус за солидарност“, други програми на 
Европейския съюз, Съвета на Европа и други 
източници.

Финансирането за мерки, попадащи в об-
хвата на други ведомства, се осигурява в рам-
ките на средствата, планирани по бюджетите 
на съответните отговорни институции чрез 
държавния бюджет.

Детайлното планиране на обема на необ-
ходимите финансови средства по съответните 
мерки и дейности за постигане на заложените 
резултати и стратегически цели ще бъде осъ-
ществявано на годишна база чрез годишните 
планове за изпълнение на стратегията, които 
се приемат от Министерския съвет съгласно 
чл. 6 от ЗМ.
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МЕХАНИЗЪМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕН-
КА И АКТУАЛИЗАЦИЯ

Изпълнението на публични политики и 
тяхната ефективност и ефикасност следва да се 
базира на обективни факти и доказателства. С 
оглед хоризонталния характер на политиката за 
младежта в изпълнението на настоящата стра-
тегия са изрично посочени всички институции 
и ведомства, отговорни за реализирането на 
съответните мерки. С цел пълноценна оценка 
на въздействието на прилаганите политики до-
сегашният механизъм за мониторинг следва да 
бъде допълнен с възможността за измерване на 
приноса на гражданския сектор в изпълнение-
то на заложените приоритети и стратегически 
цели, мерки и дейности. Органите на местната 
власт, представителите на гражданския сектор, 
на академичните среди, социалните партньо-
ри са сред идентифицираните заинтересовани 
страни, от които се очаква също активна роля 
и подкрепа за реализацията на стратегията.

Индикатори
Мониторингът на състоянието на младите 

хора в страната ще се осъществява чрез просле-
дяване на индикаторите, заложени в стратегията, 
както и допълнителни такива, предвидени в 
годишните планове за младежта, дефинирани 
на базата на текущите постигнати резултати от 
изпълнението на заложените мерки.

По отношение на необходимата информа-
ция основен източник следва да са данните, 
налични от Националния статистически ин-
ститут и Евростат, които могат да послужат 
като източник на информация за проследява-
не на индикаторите. Планирани са и целеви 
изследвания за целите на мониторинга, които 
да допълнят необходимата информация, която 
излиза извън обхвата на данните, събирани от 
НСИ и Евростат.

По отношение на честотата на измерване за 
всички индикатори ще бъде установена базова 
линия в началото на периода и се планира 
ежегодно измерване на индикаторите на база 
отчетите за изпълнение на годишните планове 
за младежта.

Годишните отчети за изпълнение на пла-
новете за действие и докладите за младежта 
ще предоставят информация за изпълнението, 
резултатността и ефективността на провежда-
ната политика чрез анализ на заложените в 
плановете индикатори и степента на тяхното 
изпълнение.

С цел прецизиране на планираните интер-
венции и унифициране на подхода на планира-
не Министерството на младежта и спорта ще 
изработи методически указания за планиране 
и отчитане на конкретните дейности в изпъл-

нение на годишните планове за младежта на 
национално и местно ниво.

Механизмът за отчитане на изпълнението 
ще се основава на обобщаване на информация, 
предоставена от централните държавни влас-
ти, отговорни за изпълнението на секторните 
политики, както и от общините, на база на 
планираното и изпълнение на програмите, схе-
мите, проектите, кампаниите и инициативите, 
включени в плановете за действие в изпълнение 
на стратегическия документ.

Измененията в социално-икономическото 
положение на младежта и изпълнението на 
приоритетите и целите на стратегията през 
годината се излагат в годишен доклад за мла-
дежта съгласно чл. 5 от ЗМ. Докладът се одоб-
рява от Народното събрание по предложение 
на Министерския съвет.

Междинен и окончателен преглед на изпъл-
нението и актуализация

Динамичното развитие на политиките за 
младежта изисква предвиждане на ефекти-
вен механизъм за оценка на въздействието и 
ефективността на прилаганите интервенции и 
своевременна актуализация на стратегическата 
рамка. Този механизъм следва да се базира на 
анализ на данните и тенденциите, изложени 
в годишните доклади за проследяване на въз-
действието на стратегията.

Не по-късно от шестата година от изпъл-
нението на стратегията ще бъдат извършени 
междинен преглед и оценка. С оглед постигане 
на по-добро качество на предложенията и по-
добро насочване на предлаганите действия 
междинният преглед има за цел да направи 
оценка на постигнатите към момента резул-
тати и да установи дали има необходимост от 
преразглеждане, допълване или отпадане на 
цели или мерки, както и по-активното включ-
ване на заинтересованите страни в процеса 
по оценката и наблюдението.

Междинният преглед включва оценка на 
въздействието на стратегията, която изследва 
съотношението между формулираните прио-
ритети и постигнатите междинни резултати, 
както и оценка на степента на синхронизация 
с националната и европейската рамка в област-
та на политиките за младежта. Междинният 
преглед съдържа и анализ на индикаторите за 
проследяване на степента на изпълнение на 
заложените стратегически цели.

В последната година на действие на стра-
тегията ще се извърши оценка на ефекта от 
изпълнението на стратегическия документ, 
която следва да бъде завършена до края на 
второто тримесечие. Окончателният преглед 
ще послужи като основа за планиране на 
бъдещата политика за младежта през след-
ващия период.
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 
ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2023 Г.

за приемане на Наредба за изискванията към 
някои захари, предназначени за консумация 

от човека

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Приема Наредба за изис-
кванията към някои захари, предназначени 
за консумация от човека.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Наредбата за изискванията 
към захарите, предназначени за консумация 
от човека, приета с Постановление № 209 
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, 
бр. 89 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г. 
и бр. 1 от 2004 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила в 
14-дневен срок от деня на обнародването му 
в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

НАРЕДБА
за изискванията към някои захари, предназ-

начени за консумация от човека

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изисква-
нията към наименованията, характеристиките, 
състава, етикетирането и методите за анализ 
на някои захари, предназначени за консумация 
от човека, наричани по-нататък „захарите“.

(2) Наредбата не се прилага за захари под 
формата на пудра захар, захарни бонбони и 
захар на бучки.

Чл. 2. (1) Наименованията, под които за-
харите се предлагат на пазара, са:

1. „Полубяла захар“ – за пречистена и 
кристализирана захароза със следните ха-
рактеристики:

а) поляризация – не по-малко от 99,5°Z;
б) съдържание на инвертна захар – не 

повече от 0,1 % w/w;
в) загуба на маса при сушене – не повече 

от 0,1 % w/w;
2. „Захар“ или „Бяла захар“ – за пречис-

тена и кристализирана захароза със следните 
характеристики:

а) поляризация – не по-малко от 99,7°Z;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От съществено значение за изпълнението 

и постигането на заложените приоритети и 
стратегически цели на Национална стратегия 
на младежта 2021 – 2030 г. е сътрудничеството 
и партньорството на всички пряко ангажирани 
институции на национално, регионално и местно 
ниво с представителите на неправителствените 
организации и младите хора. Ангажираността, 
активното участие на младежите и включва-
нето им в етапите на създаване, изпълнение, 
мониторинг и оценка на политиките са от 
ключово значение за постигане на ефективност, 
ефикасност, въздействие и устойчивост на про-
вежданата политика за младежта.
711
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б) съдържание на инвертна захар – не 
повече от 0,04 % w/w;

в) загуба на маса при сушене – не повече 
от 0,06 % w/w;

г) цвят – не повече от 9 точки, определени 
съгласно метода по приложение № 1, т. 1;

3. „Рафинирана бяла захар“ или „Екстра 
бяла захар“ – за пречистена и кристализирана 
захароза със следните характеристики:

а) поляризация – не по-малко от 99,7°Z;
б) съдържание на инвертна захар – не 

повече от 0,04 % w/w;
в) загуба на маса при сушене – не повече 

от 0,06 % w/w;
г) цвят, съдържание на пепел и цвят на раз-

твора – общ брой точки, определени съгласно 
методите по приложение № 1 – не повече от 
8, при което не повече от:

аа) 4 – за цвят;
бб) 6 – за съдържание на пепел;
вв) 3 – за цвят на разтвора;
4. „Захарен разтвор“ – за воден разтвор на 

захароза със следните характеристики:
а) сухо вещество – не по-малко от 62 % w/w;
б) съдържание на инвертна захар (отно-

шение фруктоза към декстроза: 1,0±0,2) – не 
повече от 3 % w/w от сухото вещество;

в) съдържание на пепел – не повече от 0,1 % 
w/w от сухото вещество, определено съгласно 
метода по приложение № 1, т. 2;

г) цвят на разтвора – не повече от 45 
ICUMSA единици, определени съгласно метода 
по приложение № 1, т. 3;

5. „Разтвор на инвертна захар“ – за воден 
разтвор на захароза, частично инвертирана 
чрез хидролиза, в който инвертната захар не 
е преобладаваща част, със следните харак-
теристики:

а) сухо вещество – не по-малко от 62 % w/w;
б) съдържание на инвертна захар (отноше-

ние фруктоза към декстроза: 1,0±0,1) – повече 
от 3 %, но не повече от 50 % w/w от сухото 
вещество;

в) съдържание на пепел – не повече от 0,4 % 
w/w от сухото вещество, определено съгласно 
метода по приложение № 1, т. 2;

6. „Сироп на инвертна захар“ – за воден 
разтвор, по възможност кристализирал, на 
захароза, частично инвертирана чрез хидро-
лиза, в който съдържанието на инвертна захар 
(отношение фруктоза към декстроза: 1,0±0,1) 
трябва да бъде над 50 % w/w от сухото веще-
ство, със следните характеристики:

а) сухо вещество – не по-малко от 62 % w/w;
б) съдържание на пепел – не повече от 0,4 % 

w/w от сухото вещество, определено съгласно 
метода по приложение № 1, т. 2;

7. „Глюкозен сироп“ – за пречистен и кон-
центриран воден разтвор на захариди, полу-
чени от нишесте и/или инулин, със следните 
характеристики:

а) сухо вещество – не по-малко от 70 % w/w;
б) декстрозен еквивалент – не по-малко от 

20 % w/w от сухото вещество, изразен като 
D-глюкоза;

в) сулфатна пепел – не повече от 1 % w/w 
от сухото вещество;

8. „Дехидратиран глюкозен сироп“ – за 
частично изсушен глюкозен сироп със след-
ните характеристики:

а) сухо вещество – най-малко 93 % w/w; 
б) декстрозен еквивалент – не по-малко от 

20 % w/w от сухото вещество, изразен като 
D-глюкоза;

в) сулфатна пепел – не повече от 1 % w/w 
от сухото вещество;

9. „Декстроза“ или „Декстроза моно-
хидрат“ – за пречистена и кристализирана 
D-глюкоза, която съдържа една молекула 
кристализационна вода, със следните харак-
теристики:

а) декстроза (D-глюкоза) – не по-малко от 
99,5 % w/w от сухото вещество;

б) сухо вещество – не по-малко от 90 % w/w;
в) сулфатна пепел – не повече от 0,25 % 

w/w от сухото вещество;
10. „Декстроза“ или „Безводна декстро-

за“ – за пречистена и кристализирана D-глю-
коза, която не съдържа кристализационна 
вода, със следните характеристики:

а) сухо вещество – най-малко 98 % w/w;
б) декстроза (D-глюкоза) – не по-малко от 

99,5 % w/w от сухото вещество;
в) сулфатна пепел – не повече от 0,25 % 

w/w от сухото вещество;
11. „Фруктоза“ – за пречистена и криста-

лизирана D-фруктоза със следните характе-
ристики:

а) съдържание на фруктоза – най-малко 
98 %;

б) съдържание на глюкоза – най-много 
0,5 %;

в) загуба на маса при сушене – не повече 
от 0,5 % w/w;

г) съдържание на пепел – не повече от 
0,1 % w/w, определено съгласно метода по 
приложение № 1, т. 2.

(2) Определението „бяла“ в наименованието 
на захарите се използва за:

1. захарен разтвор, при който цветът на 
разтвора не надвишава 25 ICUMSA единици, 
определени съгласно метода по приложение 
№ 1, т. 3;

2. разтвор на инвертна захар и сироп на 
инвертна захар, за които:
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а) съдържанието на пепел, определено 
съгласно метода по приложение № 1, т. 2, е 
не повече от 0,1 % w/w;

б) цветът на разтвора не надвишава 25 
ICUMSA единици, определени съгласно метода 
по приложение № 1, т. 3.

(3) Наименованието по ал. 1, т. 2 може 
да се използва за означаване на продукта по 
ал. 1, т. 3.

Чл. 3. Наименованията на захарите по 
чл. 2 се използват за търговско обозначаване 
единствено на продукти, които отговарят на 
изискванията на наредбата.

Чл. 4. (1) При етикетиране на захарите 
се спазват изискванията на Регламент (ЕС) 
№ 1169/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето 
на информация за храните на потребителите, 
за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 
и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/
ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО 
на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Коми-
сията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, директиви 2002/67/
ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регла-
мент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L 
304 от 22 ноември 2011 г.), и на Наредбата за 
предоставянето на информация на потреби-
телите за храните, приета с Постановление 
№ 97 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, 
бр. 25 от 2021 г.).

(2) Към наименованията на захарите се 
допуска добавяне на пояснителни изрази, 
възприети в практиката.

(3) Наименованията на захарите може да 
бъдат включени в наименованията на други 
храни съгласно приетата практика за обозна-
чаването им.

(4) Представянето на информацията по 
ал. 2 и 3 се извършва по начин, който не 
заблуждава потребителя относно състава и 
характеристиките на храните.

(5) Нетното тегло на предварително опа-
ковани захари с маса под 5 g може да не се 
посочва върху етикета.

(6) При етикетиране на захарен разтвор, 
разтвор на инвертна захар и сироп на ин-
вертна захар се обявяват сухото вещество и 
съдържанието на инвертна захар.

(7) При етикетиране на сироп на инвертна 
захар, който включва кристали в разтвора, 
към наименованието задължително се поставя 
изразът „кристализиран“.

(8) При етикетиране на глюкозен сироп и 
дехидратиран глюкозен сироп, които съдържат 
фруктоза в количество повече от 5 % w/w от 
сухото вещество, наименованията им като 
продукт или съставка на продукт се означават 

чрез изразите „глюкозо-фруктозен сироп“ или 
„фруктозо-глюкозен сироп“ и „дехидратиран 
глюкозо-фруктозен сироп“ или „дехидрати-
ран фруктозо-глюкозен сироп“ в зависимост 
от преобладаващия глюкозен или фруктозен 
компонент.

Чл. 5. Вземане на проби и лабораторно 
изпитване на захари, предназначени за кон-
сумация от човека, за целите на официалния 
контрол, се извършва съгласно изискванията 
на Наредба № 7 от 2020 г. за условията и реда 
за вземане на проби и лабораторно изпитване 
на храни (обн., ДВ, бр. 89 от 2020 г.; изм. и 
доп., бр. 19 от 2021 г.).

Чл. 6. Определянето на показател „сухо 
вещество“ на:

1. глюкозен сироп, дехидратиран глюко-
зен сироп, декстроза монохидрат и безводна 
декстроза се извършва съгласно метода по 
приложение № 2;

2. захарен разтвор, разтвор на бяла захар, 
разтвор на инвертна захар, разтвор на бяла 
инвертна захар, сироп на инвертна захар, 
сироп на бяла инвертна захар се извършва 
съгласно метода по приложение № 3.

Чл. 7. Определянето на показател „загуба 
на маса при сушене“ на полубяла захар, за-
хар или бяла захар и рафинирана бяла захар 
или екстра бяла захар се извършва съгласно 
метода по приложение № 4.

Чл. 8. Определянето на показател „сулфат-
на пепел“ на глюкозен сироп, дехидратиран 
глюкозен сироп, декстроза монохидрат и без-
водна декстроза се извършва съгласно метода 
по приложение № 5.

Чл. 9. (1) Определянето на показател „ре-
дуциращи захари“ на:

1. полубяла захар се извършва съгласно 
метода по приложение № 6;

2. захар или бяла захар и рафинирана бяла 
захар или екстра бяла захар се извършва съ-
гласно метода по приложение № 7;

3. захарен разтвор, разтвор на бяла захар, 
разтвор на инвертна захар, разтвор на бяла 
инвертна захар, сироп на инвертна захар и 
сироп на бяла инвертна захар се извършва съ-
гласно методите по приложение № 8 или № 9;

4. глюкозен сироп, дехидратиран глюко-
зен сироп, декстроза монохидрат и безводна 
декстроза се извършва съгласно методите по 
приложение № 8 или № 10.

(2) Когато за определянето на един пока-
зател може да се използват два или повече 
методи, методът се избира от лабораторията, 
която извършва анализа. Избраният метод 
задължително се посочва в протокола за 
извършен анализ.
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Чл. 10. Определянето на показател „поля-
ризация“ на полубяла захар, захар или бяла 
захар и на рафинирана бяла захар или екстра 
бяла захар се извършва съгласно метода по 
приложение № 11.

Чл. 11. Когато при описанието на методите 
се посочва „разтвор на реактив“ и няма други 
указания, се разбира воден разтвор.

Чл. 12. При описанието на методите за 
анализ са посочени само уреди и апарати, 
които са специални или за тях е задължителен 
специален стандарт, и не се посочва обичай-
ното оборудване на лабораториите за анализ.

Чл. 13. Взетите проби от захари се под-
готвят за анализ, като:

1. съдържанието на пробата се хомогени-
зира добре;

2. от пробата се отделя част, не по-малка 
от 200 g, и веднага се поставя в чист сух съд, 
който не пропуска влага и е снабден с хер-
метично затваряща се запушалка.

Чл. 14. За провеждане на анализите, когато 
няма други изисквания, се използват:

1. реактиви с квалификация „чист за ана-
лиз“ (ч.з.а.);

2. дестилирана или дейонизирана вода с 
еквивалентна чистота.

Чл. 15. Резултатите от анализа предста-
вляват средната стойност от най-малко две 
изпитвания, които отговарят на критерия за 
повторяемост, определен за съответния метод.

Чл. 16. Резултатите се изразяват като про-
цент от масата на пробата, получена в лабо-
раторията, освен когато има други указания. 
Те се закръгляват в зависимост от точността 
на метода за анализ.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „ICUMSA единици“ са единици, из-

числени по метода на ICUMSA (International 
Commission for Uniform Methods of Sugar 
Analyses) по приложение № 1.

2. „% w/w“ е тегловен процент.
§ 2. С тази наредба се въвеждат изисквания-

та на Директива 2001/111/ЕО на Съвета от 
20 декември 2001 г. относно някои захари, 
предназначени за консумация от човека (ОВ, 
специално българско издание: глава 13, том 
033) и на Първа Директива на Комисията от 
26 юли 1979 г. за установяване на методи на 
Общността за анализ с цел контрол на някои 
захари, предназначени за консумация от чо-
века (79/796/ЕИО) (ОВ, специално българско 
издание: глава 13, том 005).

Заключителна разпоредба

§ 3. Наредбата се приема на основание 
чл. 5 от Закона за храните.

Приложение № 1  
към чл. 2, ал. 1, т. 2, буква „г“ 

Методи за определяне на цвят, съдържание 
на пепел и цвят на разтвора 

Определянето на качествените характе-
ристики цвят, съдържание на пепел и цвят 
на разтвора на захарите, предназначени за 
консумация от човека, се извършва съгласно 
методите по Глава А „Процедура за при-
съждане на точки“ на приложението към 
Регламент (ЕИО) № 1265/69 на Комисията 
от 1 юли 1969 г. за установяване на методи 
за определяне качеството на изкупената от 
интервенционните агенции захар (ОВ, спе-
циално българско издание: глава 03, том 
001), наричан по-нататък „Регламент (ЕИО) 
№ 1265/69“.

Качествените характеристики цвят, съдър-
жание на пепел и цвят на разтвора се изразяват 
чрез представянето им с точки, както следва: 

1. За показателя „цвят“ 1 точка съответства 
на 0,5 цветни единици, изчислени по метода 
на Института по технология за селскосто-
панската и захарната индустрия в Брунсуик 
по глава А, параграф 2 от приложението към 
Регламент (ЕИО) № 1265/69.

2. За показателя „съдържание на пепел“ 
1 точка съответства на 0,0018 % пепел, из-
числени по метода на ICUMSA по глава А, 
параграф 1 от приложението към Регламент 
(ЕИО) № 1265/69.

3. За показателя „цвят на разтвора“ 1 точ-
ка съответства на 7,5 единици ICUMSA, из-
числени по метода на ICUMSA по глава А, 
параграф 3 от приложението към Регламент 
(ЕИО) № 1265/69.

Приложение № 2  
към чл. 6, т. 1

Метод за определяне на сухо вещество чрез 
сушене във вакуумна сушилня 

1. Определение: „Съдържание на сухото 
вещество“ е съдържанието на сухо вещество, 
определено чрез метода сушене във вакуумна 
сушилня.

2. Предмет и област на приложение: мето-
дът сушене във вакуумна сушилня определя 
съдържанието на сухо вещество във:

2.1. глюкозен сироп;
2.2. дехидратиран глюкозен сироп;
2.3. декстроза монохидрат;
2.4. безводна декстроза.
3. Принцип: сухото вещество се определя 

при температура 70±1°С, като се използва ва-
куумна сушилня с налягане не повече от 3,3 
kРa (34 mbar); анализираните части глюкозен 
сироп или дехидратиран глюкозен сироп се 
подготвят чрез смесване с вода и кизелгур 
преди изсушаване.
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4. Реактиви и апаратура:
4.1. кизелгур: поставя се в Бюхнерова фуния 

и се пречиства няколко пъти чрез промиване 
с разредена солна киселина (1 ml концентри-
рана киселина, плътност при 20°С = 1,19 g/ml 
на литър вода); обработката завършва, когато 
промивната вода се запази трайно кисела; 
промива се с вода, докато стойността на рH 
на филтрираната вода надвиши стойност 4; 
изсушава се в пещта при температура 103±2°С 
и се поставя в херметичен контейнер;

4.2. вакуумна сушилня, херметична, тер-
мостатично контролирана, оборудвана с тер-
мометър и вакуумен манометър; сушилнята 
трябва да бъде проектирана така, че топлината 
бързо да се отдава на блюдата, поставени 
върху рафтовете;

4.3. механизъм за изсушаване на циркули-
ращия въздух, състоящ се от стъклена колона, 
пълна с прясно активиран сух силикагел или 
еквивалентен сушител, съдържащ индикатор 
за съдържание на вода; колоната се включва 
последователно с газов скрубер, съдържащ 
концентрирана сярна киселина; той се свързва 
с отвора за всмукване на въздух на сушилнята;

4.4. вакуумна помпа, която поддържа 
налягане в сушилнята 3,3 kPa (34 mbar) или 
по-ниско;

4.5. метално тегловно блюдо с плоско дъно, 
устойчиво на влияние на пробите и условията 
на изпитване, с диаметър най-малко 100 mm 
и дълбочина не по-малко от 300 mm;

4.6. стъклена бъркалка с дължина, която 
не позволява да падне изцяло в контейнера;

4.7. ексикатор, съдържащ прясно активиран 
сух силикагел или еквивалентен сушител, с 
индикатор за съдържание на вода;

4.8. аналитични везни с точност до 0,1 mg.
5. Начин на работа:
5.1. изсипват се около 30 g кизелгур (т. 4.1) 

в тегловното блюдо (т. 4.5), снабдено със стък-
лена бъркалка (т. 4.6); всичко това се поставя 
в сушилнята (т. 4.2) при температура 70±1°С и 
налягането се намалява до 3,3 kРa (34 mbar) 
или по-ниско; изсушаването продължава 
най-малко 5 часа, като през механизма за 
изсушаване в сушилнята влиза бавен поток от 
въздух; налягането се проверява периодично 
и когато се налага, се коригира;

5.2. възстановява се атмосферното налягане 
в сушилнята, като внимателно се увеличава 
потокът от сухия въздух; веднага след това 
блюдото заедно със стъклената бъркалка се 
поставя в ексикатора (т. 4.7); охлажда се, след 
което се претегля;

5.3. претеглят се с точност до 1 mg около 
10 g от пробата за анализ в 100-милилитрова 
Бехерова чаша;

5.4. частта за анализ се разрежда с 10 ml 
топла вода и разтворът се прехвърля количест-
вено в тегловното блюдо (т. 4.5) с помощта 
на стъклената бъркалка (т. 4.6);

5.5. блюдото, съдържащо частта за анализ, 
заедно със стъклената бъркалка се поставя 
в сушилнята и налягането се намалява до 
3,3 kРa (34 mbar) или по-ниско; суши се при 
температура 70±1°С, като в същото време 
бавен поток от сух въздух преминава през 
сушилнята; сушенето продължава 20 часа; 
голяма част от загубите настъпват до края на 
първия ден; необходимо е вакуум помпата да 
работи при предварително зададено налягане 
и да позволява нахлуването на бавен поток от 
сух въздух в сушилнята, който да поддържа 
налягане от около 3,3 kРa (34 mbar) или по-
ниско през нощта;

5.6. атмосферното налягане в сушилнята се 
възстановява, като внимателно се увеличава 
подаването на сух въздух; веднага се поставя 
тегловното блюдо заедно със съдържанието 
му в ексикатора; охлажда се, след което се 
претегля с точност до 1 mg;

5.7. действието (т. 5.5) продължава още 4 
часа; възстановява се атмосферното налягане 
в сушилнята и блюдото веднага се поставя в 
ексикатора; охлажда се, след което се претегля; 
установява се дали е постигната постоянна 
маса; счита се, че е достигната постоянна 
маса, когато разликата между две претегляния 
на същото блюдо не превишава 2 mg; когато 
разликата е по-голяма, операцията по т. 5.7 
се повтаря;

5.8. не се изисква използването на кизелгур 
или вода при определяне съдържанието на 
сухо вещество в проби от безводна декстроза 
и декстроза монохидрат.

6. Изразяване на резултатите:
6.1. формула и методи на изчисление: съ-

държанието на сухо вещество като процент 
от масата на пробата се изразява чрез:

,

където:
m0 е първоначалната маса на анализира-

ната част в g;
m1 – масата в g на тегловното блюдо плюс 

кизелгура, стъклената бъркалка и остатъка 
от анализираната част след сушенето;

m2 – масата в g на тегловното блюдо плюс 
кизелгура и стъклената бъркалка;

6.2. повторяемост: не е допустимо разли-
ката между резултатите от две определяния, 
извършени едновременно или в бърза по-
следователност върху същата проба от един 
аналитик при същите условия, да превишава 
0,12 g на 100 g от пробата.
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Справочна таблица 
Рефракционни индекси (n) на разтвори от захароза при 20°С (1) 

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

1,3330      0,009
1,3331      0,078
1,3332      0,149
1,3333      0,218
1,3334      0,288

1,3335      0,358
1,3336      0,428
1,3337      0,498
1,3338      0,567
1,3339      0,637

1,3340      0,707
1,3341      0,776
1,3342      0,846
1,3343      0,915
1,3344      0,985

1,3345      1,054
1,3346      1,124
1,3347      1,193
1,3348      1,263
1,3349      1,332

1,3375      3,122
1,3376      3,190
1,3377      3,259
1,3378      3,327
1,3379      3,395

1,3380      3,463
1,3381      3,532
1,3382      3,600
1,3383      3,668
1,3384      3,736

1,3385      3,804
1,3386      3,872
1,3387      3,940
1,3388      4,008
1,3389      4,076

1,3390      4,144
1,3391      4,212
1,3392      4,279
1,3393      4,347
1,3394      4,415

1,3420      6,165
1,3421      6,231
1,3422      6,298
1,3423      6,365
1,3424      6,432

1,3425      6,498
1,3426      6,565
1,3427      6,632
1,3428      6,698
1,3429      6,765

1,3430      6,831
1,3431      6,898
1,3432      6,964
1,3433      7,031
1,3434      7,097

1,3435      7,164
1,3436      7,230
1,3437      7,296
1,3438      7,362
1,3439      7,429

1,3465      9,139
1,3466      9,205
1,3467      9,270
1,3468      9,335
1,3469      9,400

1,3470      9,466
1,3471      9,531
1,3472      9,596
1,3473      9,661
1,3474      9,726

1,3475      9,791
1,3476      9,856
1,3477      9,921
1,3478      9,986
1,3479      10,051

1,3480      10,116
1,3481      10,181
1,3482      10,246
1,3483      10,311
1,3484      10,375

1,3510      12,048
1,3511      12,112
1,3512      12,176
1,3513      12,240
1,3514      12,304

1,3515      12,368
1,3516      12,431
1,3517      12,495
1,3518      12,559
1,3519      12,623

1,3520      12,686
1,3521      12,750
1,3522      12,813
1,3523      12,877
1,3524      12,940

1,3525      13,004
1,3526      13,067
1,3527      13,131
1,3528      13,194
1,3529      13,258

Приложение № 3  
към чл. 6, т. 2

Рефрактометричен метод за определяне на 
общо сухо вещество 

1. Определение: „Съдържание на сухо ве-
щество“ е съдържанието на сухо вещество, 
определено чрез рефрактометричния метод.

2. Предмет и област на приложение: рефрак-
тометричният метод определя съдържанието 
на сухо вещество във:

2.1. захарен разтвор;
2.2. разтвор на бяла захар;
2.3. разтвор на инвертна захар;
2.4. разтвор на бяла инвертна захар;
2.5. сироп на инвертна захар;
2.6. сироп на бяла инвертна захар.
3. Принцип: рефракционният индекс на 

анализираната част се определя при 20°С и 
се превръща в съдържание на сухо вещество 
посредством таблиците, посочващи концентра-
цията като функция от рефракционния индекс.

4. Реактиви и апаратура:
4.1. рефрактометър с точност 4 десетични 

знака, снабден с термометър и водна цир-
кулационна помпа, свързана с водна баня, 
термостатично контролирана при 20±0,5°С;

4.2. източник на светлина, състоящ се от 
натриева лампа.

5. Начин на работа:
5.1. когато в пробата има остатъчни крис-

тали, те се разтварят отново, като пробата се 
разрежда в отношение 1:1 (w/w);

5.2. измерва се рефракционният индекс на 
пробата в рефрактометъра (т. 4.1) при 20°С.

6. Изразяване и изчисляване на резултатите:
6.1. изчислява се съдържанието на сухо ве-

щество от рефракционните индекси за разтвори 
на захароза при 20°С от справочната таблица 
и се коригира за наличие на инвертни захари, 
като се прибавя към получения от таблицата 
резултат 0,022 за всеки 1 % инвертна захар, 
намираща се в анализираната проба;

6.2. когато пробата е била разредена до 
1:1 (w/w) с вода, изчисленото съдържание на 
сухо вещество трябва да бъде умножено по 2;

6.3. повторяемост: разликата между резул-
татите от две определяния, извършени едно-
временно или непосредствено едно след друго 
на една и съща проба от един аналитик при 
едни и същи условия, не трябва да превишава 
0,2 g сухо вещество на 100 g проба.
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n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

1,3350      1,401
1,3351      1,470
1,3352      1,540
1,3353      1,609
1,3354      1,678

1,3355      1,747
1,3356      1,816
1,3357      1,885
1,3358      1,954
1,3359      2,023

1,3360      2,092
1,3361      2,161
1,3362      2,230
1,3363      2,299
1,3364      2,367

1,3365      2,436
1,3366      2,505
1,3367      2,574
1,3368      2,642
1,3369      2,711

1,3370      2,779
1,3371      2,848
1,3372      2,917
1,3373      2,985
1,3374      3,053

1,3555      14,894
1,3556      14,957
1,3557      15,019
1,3558      15,082
1,3559      15,144

1,3560      15,207
1,3561      15,269
1,3562      15,332
1,3563      15,394
1,3564      15,456

1,3565      15,518
1,3566      15,581
1,3567      15,643
1,3568      15,705
1,3569      15,767

1,3395      4,483
1,3396      4,550
1,3397      4,618
1,3398      4,686
1,3399      4,753

1,3400      4,821
1,3401      4,888
1,3402      4,956
1,3403      5,023
1,3404      5,091

1,3405      5,158
1,3406      5,225
1,3407      5,293
1,3408      5,360
1,3409      5,427

1,3410      5,494
1,3411      5,562
1,3412      5,629
1,3413      5,696
1,3414      5,763

1,3415      5,830
1,3416      5,897
1,3417      5,964
1,3418      6,031
1,3419      6,098

1,3610      18,290
1,3611      18,351
1,3612      18,412
1,3613      18,473
1,3614      18,534

1,3615      18,595
1,3616      18,655
1,3617      18,716
1,3618      18,777
1,3619      18,837

1,3620      18,898
1,3621      18,959
1,3622      19,019
1,3623      19,080
1,3624      19,141

1,3440      7,495
1,3441      7,561
1,3442      7,627
1,3443      7,693
1,3444      7,759

1,3445      7,825
1,3446      7,891
1,3447      7,957
1,3448      8,023
1,3449      8,089

1,3450      8,155
1,3451      8,221
1,3452      8,287
1,3453      8,352
1,3454      8,418

1,3455      8,484
1,3456      8,550
1,3457      8,615
1,3458      8,681
1,3459      8,746

1,3460      8,812
1,3461      8,878
1,3462      8,943
1,3463      9,008
1,3464      9,074

1,3665      21,599
1,3666      21,658
1,3667      21,718
1,3668      21,777
1,3669      21,836

1,3670      21,896
1,3671      21,955
1,3672      22,014
1,3673      22,073
1,3674      22,132

1,3675      22,192
1,3676      22,251
1,3677      22,310
1,3678      22,369
1,3679      22,428

1,3485      10,440
1,3486      10,505
1,3487      10,570
1,3488      10,634
1,3489      10,699

1,3490      10,763
1,3491      10,828
1,3492      10,892
1,3493      10,957
1,3494      11,021

1,3495      11,086
1,3496      11,150
1,3497      11,215
1,3498      11,279
1,3499      11,343

1,3500      11,407
1,3501      11,472
1,3502      11,536
1,3503      11,600
1,3504      11,664

1,3505      11,728
1,3506      11,792
1,3507      11,856
1,3508      11,920
1,3509      11,984

1,3720      24,825
1,3721      24,883
1,3722      24,941
1,3723      24,998
1,3724      25,056

1,3725      25,114
1,3726      25,172
1,3727      25,230
1,3728      25,287
1,3729      25,345

1,3730      25,403
1,3731      25,460
1,3732      25,518
1,3733      25,576
1,3734      25,633

1,3530      13,321
1,3531      13,384
1,3532      13,448
1,3533      13,511
1,3534      13,574

1,3535      13,637
1,3536      13,700
1,3537      13,763
1,3538      13,826
1,3539      13,890

1,3540      13,953
1,3541      14,016
1,3542      14,079
1,3543      14,141
1,3544      14,204

1,3545      14,267
1,3546      14,330
1,3547      14,393
1,3548      14,456
1,3549      14,518

1,3550      14,581
1,3551      14,644
1,3552      14,707
1,3553      14,769
1,3554      14,832

1,3775      27,971
1,3776      28,028
1,3777      28,084
1,3778      28,141
1,3779      28,197

1,3780      28,253
1,3781      28,310
1,3782      28,366
1,3783      28,422
1,3784      28,479

1,3785      28,535
1,3786      28,591
1,3787      28,648
1,3788      28,704
1,3789      28,760
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n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

1,3570      15,829
1,3571      15,891
1,3572      15,953
1,3573      16,016
1,3574      16,078

1,3575      16,140
1,3576      16,201
1,3577      16,263
1,3578      16,325
1,3579      16,387

1,3580      16,449
1,3581      16,511
1,3582      16,573
1,3583      16,634
1,3584      16,696

1,3585      16,758
1,3586      16,819
1,3587      16,881
1,3588      16,943
1,3589      17,004

1,3590      17,066
1,3591      17,127
1,3592      17,189
1,3593      17,250
1,3594      17,311

1,3595      17,373
1,3596      17,434
1,3597      17,496
1,3598      17,557
1,3599      17,618

1,3600      17,679
1,3601      17,741
1,3602      17,802
1,3603      17,863
1,3604      17,924

1,3605      17,985
1,3606      18,046
1,3607      18,107
1,3608      18,168
1,3609      18,229

1,3625      19,201
1,3626      19,262
1,3627      19,322
1,3628      19,382
1,3629      19,443

1,3630      19,503
1,3631      19,564
1,3632      19,624
1,3633      19,684
1,3634      19,745

1,3635      19,805
1,3636      19,865
1,3637      19,925
1,3638      19,985
1,3639      20,045

1,3640      20,106
1,3641      20,166
1,3642      20,226
1,3643      20,286
1,3644      20,346

1,3645      20,406
1,3646      20,466
1,3647      20,525
1,3648      20,585
1,3649      20,645

1,3650      20,705
1,3651      20,765
1,3652      20,825
1,3653      20,884
1,3654      20,944

1,3655      21,004
1,3656      21,063
1,3657      21,123
1,3658      21,183
1,3659      21,242

1,3660      21,302
1,3661      21,361
1,3662      21,421
1,3663      21,480
1,3664      21,540

1,3680      22,487
1,3681      22,546
1,3682      22,605
1,3683      22,664
1,3684      22,723

1,3685      22,781
1,3686      22,840
1,3687      22,899
1,3688      22,958
1,3689      23,017

1,3690      23,075
1,3691      23,134
1,3692      23,193
1,3693      23,251
1,3694      23,310

1,3695      23,369
1,3696      23,427
1,3697      23,486
1,3698      23,544
1,3699      23,603

1,3700      23,661
1,3701      23,720
1,3702      23,778
1,3703      23,836
1,3704      23,895

1,3705      23,953
1,3706      24,011
1,3707      24,070
1,3708      24,128
1,3709      24,186

1,3710      24,244
1,3711      24,302
1,3712      24,361
1,3713      24,419
1,3714      24,477

1,3715      24,535
1,3716      24,593
1,3717      24,651
1,3718      24,709
1,3719      24,767

1,3735      25,691
1,3736      25,748
1,3737      25,806
1,3738      25,863
1,3739      25,921

1,3740      25,978
1,3741      26,035
1,3742      26,093
1,3743      26,150
1,3744      26,207

1,3745      26,265
1,3746      26,322
1,3747      26,379
1,3748      26,436
1,3749      26,493

1,3750      26,551
1,3751      26,608
1,3752      26,665
1,3753      26,722
1,3754      26,779

1,3755      26,836
1,3756      26,893
1,3757      26,950
1,3758      27,007
1,3759      27,064

1,3760      27,121
1,3761      27,178
1,3762      27,234
1,3763      27,291
1,3764      27,348

1,3765      27,405
1,3766      27,462
1,3767      27,518
1,3768      27,575
1,3769      27,632

1,3770      27,688
1,3771      27,745
1,3772      27,802
1,3773      27,858
1,3774      27,915

1,3790      28,816
1,3791      28,872
1,3792      28,928
1,3793      28,984
1,3794      29,040

1,3795      29,096
1,3796      29,152
1,3797      29,208
1,3798      29,264
1,3799      29,320

1,3800      29,376
1,3801      29,432
1,3802      29,488
1,3803      29,544
1,3804      29,600

1,3805      29,655
1,3806      29,711
1,3807      29,767
1,3808      29,823
1,3809      29,878

1,3810      29,934
1,3811      29,989
1,3812      30,045
1,3813      30,101
1,3814      30,156

1,3815      30,212
1,3816      30,267
1,3817      30,323
1,3818      30,378
1,3819      30,434

1,3820      30,489
1,3821      30,544
1,3822      30,600
1,3823      30,655
1,3824      30,711

1,3825      30,766
1,3826      30,821
1,3827      30,876
1,3828      30,932
1,3829      30,987
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1,3830      31,042
1,3831      31,097
1,3832      31,152
1,3833      31,207
1,3834      31,262

1,3835      31,317
1,3836      31,372
1,3837      31,428
1,3838      31,482
1,3839      31,537

1,3840      31,592
1,3841      31,647
1,3842      31,702
1,3843      31,757
1,3844      31,812

1,3845      31,867
1,3846      31,922
1,3847      31,976
1,3848      32,031
1,3849      32,086

1,3850      32,140
1,3851      32,195
1,3852      32,250
1,3853      32,304
1,3854      32,359

1,3855      32,414
1,3856      32,468
1,3857      32,523
1,3858      32,577
1,3859      32,632

1,3860      32,686
1,3861      32,741
1,3862      32,795
1,3863      32,849
1,3864      32,904

1,3865      32,958
1,3866      33,013
1,3867      33,067
1,3868      33,121
1,3869      33,175

1,3885      34,040
1,3886      34,094
1,3887      34,148
1,3888      34,202
1,3889      34,256

1,3890      34,310
1,3891      34,363
1,3892      34,417
1,3893      34,471
1,3894      34,524

1,3895      34,578
1,3896      34,632
1,3897      34,685
1,3898      34,739
1,3899      34,793

1,3900      34,846
1,3901      34,900
1,3902      34,953
1,3903      35,007
1,3904      35,060

1,3905      35,114
1,3906      35,167
1,3907      35,220
1,3908      35,274
1,3909      35,327

1,3910      35,380
1,3911      35,434
1,3912      35,487
1,3913      35,540
1,3914      35,593

1,3915      35,647
1,3916      35,700
1,3917      35,753
1,3918      35,806
1,3919      35,859

1,3920      35,912
1,3921      35,966
1,3922      36,019
1,3923      36,072
1,3924      36,125

1,3940      36,970
1,3941      37,023
1,3942      37,075
1,3943      37,128
1,3944      37,180

1,3945      37,233
1,3946      37,286
1,3947      37,338
1,3948      37,391
1,3949      37,443

1,3950      37,495
1,3951      37,548
1,3952      37,600
1,3953      37,653
1,3954      37,705

1,3955      37,757
1,3956      37,810
1,3957      37,862
1,3958      37,914
1,3959      37,967

1,3960      38,019
1,3961      38,071
1,3962      38,123
1,3963      38,175
1,3964      38,228

1,3965      38,280
1,3966      38,332
1,3967      38,384
1,3968      38,436
1,3969      38,488

1,3970      38,540
1,3971      38,592
1,3972      38,644
1,3973      38,696
1,3974      38,748

1,3975      38,800
1,3976      38,852
1,3977      38,904
1,3978      38,955
1,3979      39,007

1,3995      39,834
1,3996      39,885
1,3997      39,937
1,3998      39,988
1,3999      40,040

1,4000      40,091
1,4001      40,142
1,4002      40,194
1,4003      40,245
1,4004      40,296

1,4005      40,348
1,4006      40,399
1,4007      40,450
1,4008      40,501
1,4009      40,553

1,4010      40,604
1,4011      40,655
1,4012      40,706
1,4013      40,757
1,4014      40,808

1,4015      40,860
1,4016      40,911
1,4017      40,962
1,4018      41,013
1,4019      41,064

1,4020      41,115
1,4021      41,166
1,4022      41,217
1,4023      41,268
1,4024      41,318

1,4025      41,369
1,4026      41,420
1,4027      41,471
1,4028      41,522
1,4029      41,573

1,4030      41,623
1,4031      41,674
1,4032      41,725
1,4033      41,776
1,4034      41,826

1,4050      42,635
1,4051      42,685
1,4052      42,736
1,4053      42,786
1,4054      42,836

1,4055      42,887
1,4056      42,937
1,4057      42,987
1,4058      43,037
1,4059      43,088

1,4060      43,138
1,4061      43,188
1,4062      43,238
1,4063      43,288
1,4064      43,338

1,4065      43,388
1,4066      43,439
1,4067      43,489
1,4068      43,539
1,4069      43,589

1,4070      43,639
1,4071      43,689
1,4072      43,739
1,4073      43,789
1,4074      43,838

1,4075      43,888
1,4076      43,938
1,4077      43,988
1,4078      44,038
1,4079      44,088

1,4080      44,138
1,4081      44,187
1,4082      44,237
1,4083      44,287
1,4084      44,337

1,4085      44,386
1,4086      44,436
1,4087      44,486
1,4088      44,535
1,4089      44,585
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1,3870      33,230
1,3871      33,284
1,3872      33,338
1,3873      33,392
1,3874      33,446

1,3875      33,500
1,3876      33,555
1,3877      33,609
1,3878      33,663
1,3879      33,717

1,3880      33,771
1,3881      33,825
1,3882      33,879
1,3883      33,933
1,3884      33,987

1,4105      45,376
1,4106      45,426
1,4107      45,475
1,4108      45,524
1,4109      45,574

1,4110      45,623
1,4111      45,672
1,4112      45,721
1,4113      45,770
1,4114      45,820

1,4115      45,869
1,4116      45,918
1,4117      46,967
1,4118      46,016
1,4119      46,065

1,4120      46,114
1,4121      46,163
1,4122      46,212
1,4123      46,261
1,4124      46,310

1,4125      46,359
1,4126      46,408
1,4127      46,457
1,4128      46,506
1,4129      46,555

1,3925      36,178
1,3926      36,231
1,3927      36,284
1,3928      36,337
1,3929      36,389

1,3930      36,442
1,3931      36,495
1,3932      36,548
1,3933      36,601
1,3934      36,654

1,3935      36,706
1,3936      36,759
1,3937      36,812
1,3938      36,865
1,3939      36,917

1,4160      48,061
1,4161      48,109
1,4162      48,158
1,4163      48,206
1,4164      48,254

1,4165      48,302
1,4166      48,350
1,4167      48,399
1,4168      48,447
1,4169      48,495

1,4170      48,543
1,4171      48,591
1,4172      48,639
1,4173      48,687
1,4174      48,735

1,4175      48,784
1,4176      48,832
1,4177      48,880
1,4178      48,928
1,4179      48,976

1,4180      49,023
1,4181      49,071
1,4182      49,119
1,4183      49,167
1,4184      49,215

1,3980      39,059
1,3981      39,111
1,3982      39,163
1,3983      39,214
1,3984      39,266

1,3985      39,318
1,3986      39,370
1,3987      39,421
1,3988      39,473
1,3989      39,525

1,3990      39,576
1,3991      39,628
1,3992      39,679
1,3993      39,731
1,3994      39,782

1,4215      50,691
1,4216      50,738
1,4217      50,786
1,4218      50,833
1,4219      50,880

1,4220      50,928
1,4221      50,975
1,4222      51,022
1,4223      51,069
1,4224      51,116

1,4225      51,164
1,4226      51,211
1,4227      51,258
1,4228      51,305
1,4229      51,352

1,4230      51,399
1,4231      51,446
1,4232      51,493
1,4233      51,540
1,4234      51,587

1,4235      51,634
1,4236      51,681
1,4237      51,728
1,4238      51,775
1,4239      51,822

1,4035      41,877
1,4036      41,928
1,4037      41,978
1,4038      42,029
1,4039      42,080

1,4040      42,130
1,4041      42,181
1,4042      42,231
1,4043      42,282
1,4044      42,332

1,4045      42,383
1,4046      42,433
1,4047      42,484
1,4048      42,534
1,4049      42,585

1,4270      53,269
1,4271      53,316
1,4272      53,362
1,4273      53,408
1,4274      53,455

1,4275      53,501
1,4276      53,548
1,4277      53,594
1,4278      53,640
1,4279      53,686

1,4280      53,733
1,4281      53,779
1,4282      53,825
1,4283      53,871
1,4284      53,918

1,4285      53,964
1,4286      54,010
1,4287      54,056
1,4288      54,102
1,4289      54,148

1,4290      54,194
1,4291      54,241
1,4292      54,287
1,4293      54,333
1,4294      54,379

1,4090      44,635
1,4091      44,684
1,4092      44,734
1,4093      44,783
1,4094      44,833

1,4095      44,882
1,4096      44,932
1,4097      44,981
1,4098      45,031
1,4099      45,080

1,4100      45,130
1,4101      45,179
1,4102      45,228
1,4103      45,278
1,4104      45,327

1,4325      55,798
1,4326      55,844
1,4327      55,889
1,4328      55,935
1,4329      55,980

1,4330      56,026
1,4331      56,071
1,4332      56,116
1,4333      56,162
1,4334      56,207

1,4335      56,253
1,4336      56,298
1,4337      56,343
1,4338      56,389
1,4339      56,434

1,4340      56,479
1,4341      56,525
1,4342      56,570
1,4343      56,615
1,4344      56,660

1,4345      56,706
1,4346      56,751
1,4347      56,796
1,4348      56,841
1,4349      56,887
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1,4130      46,604
1,4131      46,652
1,4132      46,701
1,4133      46,750
1,4134      46,799

1,4135      46,848
1,4136      46,896
1,4137      46,945
1,4138      46,994
1,4139      47,043

1,4140      47,091
1,4141      47,140
1,4142      47,188
1,4143      47,237
1,4144      47,286

1,4145      47,334
1,4146      47,383
1,4147      47,431
1,4148      47,480
1,4149      47,528

1,4150      47,577
1,4151      47,625
1,4152      47,674
1,4153      47,722
1,4154      47,771

1,4155      47,819
1,4156      47,868
1,4157      47,916
1,4158      47,964
1,4159      48,013

1,4380      58,279
1,4381      58,324
1,4382      58,369
1,4383      58,413
1,4384      58,458

1,4385      58,503
1,4386      58,547
1,4387      58,592
1,4388      58,637
1,4389      58,681

1,4185      49,263
1,4186      49,311
1,4187      49,359
1,4188      49,407
1,4189      49,454

1,4190      49,502
1,4191      49,550
1,4192      49,598
1,4193      49,645
1,4194      49,693

1,4195      49,741
1,4196      49,788
1,4197      49,836
1,4198      49,884
1,4199      49,931

1,4200      49,979
1,4201      50,027
1,4202      50,074
1,4203      50,122
1,4204      50,169

1,4205      50,217
1,4206      50,264
1,4207      50,312
1,4208      50,359
1,4209      50,407

1,4210      50,454
1,4211      50,502
1,4212      50,549
1,4213      50,596
1,4214      50,644

1,4435      60,716
1,4436      60,759
1,4437      60,803
1,4438      60,847
1,4439      60,891

1,4440      60,935
1,4441      60,979
1,4442      61,023
1,4443      61,066
1,4444      61,110

1,4240      51,869
1,4241      51,916
1,4242      51,963
1,4243      52,010
1,4244      52,057

1,4245      52,104
1,4246      52,150
1,4247      52,197
1,4248      52,244
1,4249      52,291

1,4250      52,338
1,4251      52,384
1,4252      52,431
1,4253      52,478
1,4254      52,524

1,4255      52,571
1,4256      52,618
1,4257      52,664
1,4258      52,711
1,4259      52,758

1,4260      52,804
1,4261      52,851
1,4262      52,897
1,4263      52,944
1,4264      52,990

1,4265      53,037
1,4266      53,083
1,4267      53,130
1,4268      53,176
1,4269      53,223

1,4490      63,108
1,4491      63,152
1,4492      63,195
1,4493      63,238
1,4494      63,281

1,4495      63,324
1,4496      63,367
1,4497      63,410
1,4498      63,453
1,4499      63,496

1,4295      54,425
1,4296      54,471
1,4297      54,517
1,4298      54,563
1,4299      54,609

1,4300      54,655
1,4301      54,701
1,4302      54,746
1,4303      54,792
1,4304      54,838

1,4305      54,884
1,4306      54,930
1,4307      54,976
1,4308      55,022
1,4309      55,067

1,4310      55,113
1,4311      55,159
1,4312      55,205
1,4313      55,250
1,4314      55,296

1,4315      55,342
1,4316      55,388
1,4317      55,433
1,4318      55,479
1,4319      55,524

1,4320      55,570
1,4321      55,616
1,4322      55,661
1,4323      55,707
1,4324      55,752

1,4545      65,460
1,4546      65,502
1,4547      65,544
1,4548      65,587
1,4549      65,629

1,4550      65,672
1,4551      65,714
1,4552      65,756
1,4553      65,798
1,4554      65,841

1,4350      56,932
1,4351      56,977
1,4352      57,022
1,4353      57,067
1,4354      57,112

1,4355      57,157
1,4356      57,202
1,4357      57,247
1,4358      57,292
1,4359      57,337

1,4360      57,382
1,4361      57,427
1,4362      57,472
1,4363      57,517
1,4364      57,562

1,4365      57,607
1,4366      57,652
1,4367      57,697
1,4368      57,742
1,4369      57,787

1,4370      57,832
1,4371      57,877
1,4372      57,921
1,4373      57,966
1,4374      58,011

1,4375      58,056
1,4376      58,101
1,4377      58,145
1,4378      58,190
1,4379      58,235

1,4600      67,771
1,4601      67,813
1,4602      67,854
1,4603      67,896
1,4604      67,938

1,4605      67,979
1,4606      68,021
1,4607      68,063
1,4608      68,104
1,4609      68,146
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1,4390      58,726
1,4391      58,770
1,4392      58,815
1,4393      58,859
1,4394      58,904

1,4395      58,948
1,4396      58,993
1,4397      59,037
1,4398      59,082
1,4399      59,126

1,4400      59,170
1,4401      59,215
1,4402      59,259
1,4403      59,304
1,4404      59,348

1,4405      59,392
1,4406      59,437
1,4407      59,481
1,4408      59,525
1,4409      59,569

1,4410      59,614
1,4411      59,658
1,4412      59,702
1,4413      59,746
1,4414      59,791

1,4415      59,835
1,4416      59,879
1,4417      59,923
1,4418      59,967
1,4419      60,011

1,4420      60,056
1,4421      60,100
1,4422      60,144
1,4423      60,188
1,4424      60,232

1,4425      60,276
1,4426      60,320
1,4427      60,364
1,4428      60,408
1,4429      60,452

1,4445      61,154
1,4446      61,198
1,4447      61,241
1,4448      61,285
1,4449      61,329

1,4450      61,372
1,4451      61,416
1,4452      61,460
1,4453      61,503
1,4454      61,547

1,4455      61,591
1,4456      61,634
1,4457      61,678
1,4458      61,721
1,4459      61,765

1,4460      61,809
1,4461      61,852
1,4462      61,896
1,4463      61,939
1,4464      61,983

1,4465      62,026
1,4466      62,070
1,4467      62,113
1,4468      62,156
1,4469      62,200

1,4470      62,243
1,4471      62,287
1,4472      62,330
1,4473      62,373
1,4474      62,417

1,4475      62,460
1,4476      62,503
1,4477      62,547
1,4478      62,590
1,4479      62,633

1,4480      62,677
1,4481      62,720
1,4482      62,763
1,4483      62,806
1,4484      62,849

1,4500      63,539
1,4501      63,582
1,4502      63,625
1,4503      63,668
1,4504      63,711

1,4505      63,754
1,4506      63,797
1,4507      63,840
1,4508      63,882
1,4509      63,925

1,4510      63,968
1,4511      64,011
1,4512      64,054
1,4513      64,097
1,4514      64,139

1,4515      64,182
1,4516      64,225
1,4517      64,268
1,4518      64,311
1,4519      64,353

1,4520      64,396
1,4521      64,439
1,4522      64,481
1,4523      64,524
1,4524      64,567

1,4525      64,609
1,4526      64,652
1,4527      64,695
1,4528      64,737
1,4529      64,780

1,4530      64,823
1,4531      64,865
1,4532      64,908
1,4533      64,950
1,4534      64,993

1,4535      65,035
1,4536      65,078
1,4537      65,120
1,4538      65,163
1,4539      65,205

1,4555      65,883
1,4556      65,925
1,4557      65,967
1,4558      66,010
1,4559      66,052

1,4560      66,094
1,4561      66,136
1,4562      66,178
1,4563      66,221
1,4564      66,263

1,4565      66,305
1,4566      66,347
1,4567      66,389
1,4568      66,431
1,4569      66,473

1,4570      66,515
1,4571      66,557
1,4572      66,599
1,4573      66,641
1,4574      66,683

1,4575      66,725
1,4576      66,767
1,4577      66,809
1,4578      66,851
1,4579      66,893

1,4580      66,935
1,4581      66,977
1,4582      67,019
1,4583      67,061
1,4584      67,103

1,4585      67,145
1,4586      67,186
1,4587      67,228
1,4588      67,270
1,4589      67,312

1,4590      67,354
1,4591      67,396
1,4592      67,437
1,4593      67,479
1,4594      67,521

1,4610      68,187
1,4611      68,229
1,4612      68,270
1,4613      68,312
1,4614      68,353

1,4615      68,395
1,4616      68,436
1,4617      68,478
1,4618      68,519
1,4619      68,561

1,4620      68,602
1,4621      68,643
1,4622      68,685
1,4623      68,726
1,4624      68,768

1,4625      68,809
1,4626      68,850
1,4627      68,892
1,4628      68,933
1,4629      68,974

1,4630      69,016
1,4631      69,057
1,4632      69,098
1,4633      69,139
1,4634      69,181

1,4635      69,222
1,4636      69,263
1,4637      69,304
1,4638      69,346
1,4639      69,387

1,4640      69,428
1,4641      69,469
1,4642      69,510
1,4643      69,551
1,4644      69,593

1,4645      69,634
1,4646      69,675
1,4647      69,716
1,4648      69,757
1,4649      69,798



БРОЙ 14  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  45   

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

1,4430      60,496
1,4431      60,540
1,4432      60,584
1,4433      60,628
1,4434      60,672

1,4655      70,044
1,4656      70,085
1,4657      70,126
1,4658      70,167
1,4659      70,208

1,4660      70,249
1,4661      70,290
1,4662      70,331
1,4663      70,372
1,4664      70,413

1,4665      70,453
1,4666      70,494
1,4667      70,535
1,4668      70,576
1,4669      70,617

1,4670      70,658
1,4671      70,698
1,4672      70,739
1,4673      70,780
1,4674      70,821

1,4675      70,861
1,4676      70,902
1,4677      70,943
1,4678      70,984
1,4679      71,024

1,4680      71,065
1,4681      71,106
1,4682      71,146
1,4683      71,187
1,4684      71,228

1,4685      71,268
1,4686      71,309
1,4687      71,349
1,4688      71,390
1,4689      71,431

1,4485      62,893
1,4486      62,936
1,4487      62,979
1,4488      63,022
1,4489      63,065

1,4710      72,280
1,4711      72,320
1,4712      72,361
1,4713      72,401
1,4714      72,441

1,4715      72,482
1,4716      72,522
1,4717      72,562
1,4718      72,602
1,4719      72,643

1,4720      72,683
1,4721      72,723
1,4722      72,763
1,4723      72,803
1,4724      72,843

1,4725      72,884
1,4726      72,924
1,4727      72,964
1,4728      73,004
1,4729      73,044

1,4730      73,084
1,4731      73,124
1,4732      73,164
1,4733      73,204
1,4734      73,244

1,4735      73,285
1,4736      73,325
1,4737      73,365
1,4738      73,405
1,4739      73,445

1,4740      73,485
1,4741      73,524
1,4742      73,564
1,4743      73,604
1,4744      73,644

1,4540      65,248
1,4541      65,290
1,4542      65,333
1,4543      65,375
1,4544      65,417

1,4765      74,480
1,4766      74,520
1,4767      74,560
1,4768      74,599
1,4769      74,639

1,4770      74,678
1,4771      74,718
1,4772      74,758
1,4773      74,797
1,4774      74,837

1,4775      74,876
1,4776      74,916
1,4777      74,956
1,4778      74,995
1,4779      75,035

1,4780      75,074
1,4781      75,114
1,4782      75,153
1,4783      75,193
1,4784      75,232

1,4785      75,272
1,4786      75,311
1,4787      75,350
1,4788      75,390
1,4789      75,429

1,4790      75,469
1,4791      75,508
1,4792      75,547
1,4793      75,587
1,4794      75,626

1,4795      75,666
1,4796      75,705
1,4797      75,744
1,4798      75,784
1,4799      75,823

1,4595      67,563
1,4596      67,604
1,4597      67,646
1,4598      67,688
1,4599      67,729

1,4820      76,646
1,4821      76,685
1,4822      76,724
1,4823      76,763
1,4824      76,802

1,4825      76,841
1,4826      76,880
1,4827      76,919
1,4828      76,958
1,4829      76,997

1,4830      77,036
1,4831      77,075
1,4832      77,113
1,4833      77,152
1,4834      77,191

1,4835      77,230
1,4836      77,269
1,4837      77,308
1,4838      77,347
1,4839      77,386

1,4840      77,425
1,4841      77,463
1,4842      77,502
1,4843      77,541
1,4844      77,580

1,4845      77,619
1,4846      77,657
1,4847      77,696
1,4848      77,735
1,4849      77,774

1,4850      77,812
1,4851      77,851
1,4852      77,890
1,4853      77,928
1,4854      77,967

1,4650      69,839
1,4651      69,880
1,4652      69,921
1,4653      69,962
1,4654      70,003

1,4875      78,777
1,4876      78,816
1,4877      78,854
1,4878      78,892
1,4879      78,931

1,4880      78,969
1,4881      79,008
1,4882      79,046
1,4883      79,084
1,4884      79,123

1,4885      79,161
1,4886      79,199
1,4887      79,238
1,4888      79,276
1,4889      79,314

1,4890      79,353
1,4891      79,391
1,4892      79,429
1,4893      79,468
1,4894      79,506

1,4895      79,544
1,4896      79,582
1,4897      79,620
1,4898      79,659
1,4899      79,697

1,4900      79,735
1,4901      79,773
1,4902      79,811
1,4903      79,850
1,4904      79,888

1,4905      79,926
1,4906      79,964
1,4907      80,002
1,4908      80,040
1,4909      80,078
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n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

1,4690      71,471
1,4691      71,512
1,4692      71,552
1,4693      71,593
1,4694      71,633

1,4695      71,674
1,4696      71,714
1,4697      71,755
1,4698      71,795
1,4699      71,836

1,4700      71,876
1,4701      71,917
1,4702      71,957
1,4703      71,998
1,4704      72,038

1,4705      72,078
1,4706      72,119
1,4707      72,159
1,4708      72,199
1,4709      72,240

1,4930      80,876
1,4931      80,913
1,4932      80,951
1,4933      80,989
1,4934      81,027

1,4935      81,065
1,4936      81,103
1,4937      81,140
1,4938      81,178
1,4939      81,216

1,4940      81,254
1,4941      81,291
1,4942      81,329
1,4943      81,367
1,4944      81,405

1,4945      81,442
1,4946      81,480
1,4947      81,518
1,4948      81,555
1,4949      81,593

1,4745      73,684
1,4746      73,724
1,4747      73,764
1,4748      73,804
1,4749      73,844

1,4750      73,884
1,4751      73,924
1,4752      73,963
1,4753      74,003
1,4754      74,043

1,4755      74,083
1,4756      74,123
1,4757      74,162
1,4758      74,202
1,4759      74,242

1,4760      74,282
1,4761      74,321
1,4762      74,361
1,4763      74,401
1,4764      74,441

1,4960      82,007
1,4961      82,044
1,4962      82,082
1,4963      82,119
1,4964      82,157

1,4965      82,194
1,4966      82,232
1,4967      82,269
1,4968      82,307
1,4969      82,344

1,4970      82,381
1,4971      82,419
1,4972      82,456
1,4973      82,494
1,4974      82,531

1,4975      82,569
1,4976      82,606
1,4977      82,643
1,4978      82,681
1,4979      82,718

1,4800      75,862
1,4801      75,901
1,4802      75,941
1,4803      75,980
1,4804      76,019

1,4805      76,058
1,4806      76,098
1,4807      76,137
1,4808      76,176
1,4809      76,215

1,4810      76,254
1,4811      76,294
1,4812      76,333
1,4813      76,372
1,4814      76,411

1,4815      76,450
1,4816      76,489
1,4817      76,528
1,4818      76,567
1,4819      76,607

1,4990      83,128
1,4991      83,165
1,4992      83,202
1,4993      83,240
1,4994      83,277

1,4995      83,314
1,4996      83,351
1,4997      83,388
1,4998      83,425
1,4999      83,463

1,5000      83,500
1,5001      83,537
1,5002      83,574
1,5003      83,611
1,5004      83,648

1,5005      83,685
1,5006      83,722
1,5007      83,759
1,5008      83,796
1,5009      83,833

1,4855      78,006
1,4856      78,045
1,4857      78,083
1,4858      78,122
1,4859      78,160

1,4860      78,199
1,4861      78,238
1,4862      78,276
1,4863      78,315
1,4864      78,353

1,4865      78,392
1,4866      78,431
1,4867      78,469
1,4868      78,508
1,4869      78,546

1,4870      78,585
1,4871      78,623
1,4872      78,662
1,4873      78,700
1,4874      78,739

1,5020      84,240
1,5021      84,277
1,5022      84,314
1,5023      84,351
1,5024      84,388

1,5025      84,424
1,5026      84,461
1,5027      84,498
1,5028      84,535
1,5029      84,572

1,5030      84,609
1,5031      84,645
1,5032      84,682
1,5033      84,719
1,5034      84,756

1,5035      84,792
1,5036      84,829
1,5037      84,866
1,5038      84,903
1,5039      84,939

1,4910      80,116
1,4911      80,154
1,4912      80,192
1,4913      80,231
1,4914      80,269

1,4915      80,307
1,4916      80,345
1,4917      80,383
1,4918      80,421
1,4919      80,459

1,4920      80,497
1,4921      80,534
1,4922      80,572
1,4923      80,610
1,4924      80,648

1,4925      80,686
1,4926      80,724
1,4927      80,762
1,4928      80,800
1,4929      80,838

1,5050      85,343
1,5051      85,379
1,5052      85,416
1,5053      85,452
1,5054      85,489

1,5055      85,525
1,5056      85,562
1,5057      85,598
1,5058      85,635
1,5059      85,672

1,5060      85,708
1,5061      85,744
1,5062      85,781
1,5063      85,817
1,5064      85,854

1,5065      85,890
1,5066      85,927
1,5067      85,963
1,5068      86,000
1,5069      86,036
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n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

n захароза
(20°C) ( %)

1,4950      81,631
1,4951      81,668
1,4952      81,706
1,5953      81,744
1,4954      81,781

1,4955      81,819
1,4956      81,856
1,4957      81,894
1,4958      81,932
1,4959      81,969

1,4980      82,755
1,4981      82,793
1,4982      82,830
1,4983      82,867
1,4984      82,905

1,4985      82,942
1,4986      82,979
1,4987      83,016
1,4988      83,054
1,4989      83,091

1,5010      83,870
1,5011      83,907
1,5012      83,944
1,5013      83,981
1,5014      84,018

1,5015      84,055
1,5016      84,092
1,5017      84,129
1,5018      84,166
1,5019      84,203

1,5040      84,976
1,5041      85,013
1,5042      85,049
1,5043      85,086
1,5044      85,123

1,5045      85,159
1,5046      85,196
1,5047      85,233
1,5048      85,269
1,5049      85,306

1,5070      86,072
1,5071      86,109
1,5072      86,145
1,5073      86,182
1,5074      86,218

1,5075      86,254
1,5076      86,291
1,5077      86,327
1,5078      86,363
1,5079      86,399

(1) Стойностите в тези таблици са изчислени 
от уравнението, съставено от К. Розенхауер за 
ICUMSA, програмирано и компютризирано от 
Франк Дж. Карпънтър от UDSA и публикувано 
в Sugar J. 33, 15-22 (юни 1970 г.). Индексът на 
пречупване е измерен при 20°С с 0 линия на 
Na. Brix ( % маса на захарозата) е постигнат 
чрез измерване при 20°С на въздуха при 760 
Тorr (mm Hg) налягане и 50 % относителна 
влажност. Таблицата замества предишната 
таблица 47.012, 11-то издание, взета от Intern. 
Sugar J. 39, 22s (1937).

Приложение № 4  
към чл. 7

Метод за определяне загубата на маса при 
сушене

1. Определение: „Загуба на маса при су-
шене“ е стойността на загубата на маса при 
сушене, определена чрез метода за определяне 
загубата на маса при сушене.

2. Предмет и област на приложение: мето-
дът определя загубата на маса при сушенето на:

2.1. полубяла захар;
2.2. захар или бяла захар;
2.3. рафинирана бяла захар или екстра 

бяла захар.
3. Принцип: загубата на маса при сушене 

се определя чрез сушене при температура 
103±2°С.

4. Реактиви и апаратура:
4.1. аналитични везни с точност до 0,1 mg;
4.2. сушилня с подходяща вентилация и 

термостатичен контрол, поддържаща темпе-
ратура 103±2°С;

4.3. метално тегловно блюдо с плоско дъно, 
устойчиво на влиянието на пробите и усло-
вията на изпитване, с диаметър най-малко 
100 mm и дълбочина не по-малка от 30 mm;

4.4. ексикатор, съдържащ прясно активи-
ран силикагел или еквивалентен сушител, с 
индикатор за водно съдържание.

5. Начин на работа (Забележка. Действията, 
описани в т. 5.3 – 5.7, се извършват веднага 
след отварянето на контейнера с пробата):

5.1. блюдото (т. 4.3) се суши в сушилнята 
(т. 4.2) при температура 103±2°С до постоянно 
тегло;

5.2. блюдото се охлажда в ексикатора (т. 4.4) 
в продължение най-малко на 30-35 минути, 
след което се претегля с точност до 0,1 mg;

5.3. в блюдото се претеглят с точност 0,1 
mg около 20-30 g от пробата;

5.4. блюдото се оставя за 3 часа в сушил-
нята (т. 4.2) при температура 103±2°С;

5.5. блюдото се охлажда в ексикатора (т. 4.4) 
и се претегля с точност до 0,1 mg;

5.6. блюдото се поставя отново в сушил-
нята при температура 103±2°С за 30 минути; 
охлажда се в ексикатора (т. 4.4) и се претегля 
с точност до 0,1 mg; действието се повтаря, 
когато разликата между двете претегляния е 
повече от 1 mg; когато има увеличаване на 
масата, за изчисленията да се използва най-
ниската отчетена стойност;

5.7. общото време за изсушаване да не 
превишава 4 часа.

6. Изразяване на резултатите:
6.1. формула и метод на изчисление: загубата 

на маса при сушeне като процент от масата 
на пробата се определя от следната формула:

където:
m0 е първоначалната маса на анализира-

ната част в g;
m1 – масата в g на анализираната част 

след сушенето;
6.2. повторяемост: разликата между ре-

зултатите от две определяния, извършени 
едновременно или в бърза последователност 
върху същата проба от един аналитик при 
еднакви условия, не трябва да превишава 
0,02 g на 100 g проба. 
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Приложение № 5  
към чл. 8

Метод за определяне съдържанието на 
сулфатна пепел

1. Определение: „Съдържание на сулфатна 
пепел“ е съдържанието на сулфатна пепел, 
определено чрез метода за определяне съдър-
жанието на сулфатна пепел.

2. Обхват и област на приложение: по този 
метод се определя съдържанието на сулфатна 
пепел във:

2.1. глюкозен сироп;
2.2. дехидратиран глюкозен сироп;
2.3. декстроза монохидрат;
2.4. безводна декстроза.
3. Принцип: остатъчната маса на частта за 

анализ се определя след изгаряне в окисля-
ваща атмосфера при 525°С в присъствието на 
сярна киселина и се изчислява като тегловен 
процент от пробата.

4. Реактиви и апаратура:
4.1. сярна киселина, разреден разтвор: 100 ml 

концентрирана сярна киселина (плътност 
при 20°С = 1,84 g/ml; 96 % w/w) се добавят 
бавно и внимателно към 300 ml вода, като се 
разбърква и охлажда;

4.2. електрическа муфелна пещ, оборудва-
на с пирометър и работеща при температура 
525±25°С;

4.3. аналитични везни с точност до 0,1 mg;
4.4. тигел за изгаряне до пепел от платина 

или кварц с подходящ обем;
4.5. ексикатор, съдържащ прясно активи-

ран силикагел или еквивалентен сушител с 
индикатор за водно съдържание.

5. Начин на работа: тигелът (т. 4.4) се за-
грява до температурата на изгаряне, охлажда 
се в ексикатора и се претегля; с точност до 0,1 
mg в тигела се претеглят 5 g глюкозен сироп 
или дехидратиран глюкозен сироп, или 10 g 
декстроза монохидрат или безводна декстроза. 
Добавят се 5 ml от разтвора на сярна киселина 
(т. 4.1) (виж забележка 1) и внимателно се за-
грява пробата в тигела над пламък или върху 
котлон до пълното є карбонизиране. Процесът 
на карбонизиране, при който се изгарят пари 
от пробата (виж забележка 2), се извършва 
във вентилационен шкаф. Тигелът (т. 4.4) се 
поставя в муфелна пещ (т. 4.2), нагрята до 
525±25°С, докато се получи бяла пепел. Това 
обикновено отнема два часа (виж забележка 
3). Пробата се охлажда за около 30 минути 
в ексикатор (т. 4.5) и след това се претегля.

6. Изразяване на резултатите: 
6.1. формула и метод на изчисляване: 

съдържанието на сулфатна пепел, изразено 
като тегловен процент от пробата, която се 
анализира, се изчислява по следната формула:

където:

m1 е масата на пепелта в g;
m0 – масата на частта от пробата за ана-

лиз в g; 
6.2. повторяемост: не е допустимо разли-

ката между резултатите от две определяния, 
когато са извършени едновременно или в бърза 
последователност върху същата проба от един 
аналитик при същите условия, да превишава 
2 % от средноаритметичното между тях.

Забележки: 
1. Сярната киселина се добавя на малки 

количества, за да се избегне твърде силното 
образуване на пяна.

2. По време на първата карбонизация трябва 
да се вземат всички необходими мерки, за да 
се предотвратят загуби на проба или пепел 
чрез прекалено завихряне на пробата.

3. Когато е трудно пробата да се опепели 
напълно (т.е. остават черни частици), тигелът 
се изважда от муфелната пещ и остатъкът се 
навлажнява, след като е охладен, с няколко 
капки вода, преди отново да бъде върнат в 
пещта. 

Приложение № 6  
към чл. 9, ал. 1, т. 1

Метод за определяне на редуциращи заха-
ри, изразени като инвертна захар 
(метод на Берлинския институт)

1. Определение: „Редуциращи захари, изра-
зени като инвертна захар“ е съдържанието на 
редуциращи захари, определено чрез метода 
на Берлинския институт.

2. Предмет и приложение: чрез метода на 
Берлинския институт се определя съдържа-
нието на редуцираща захар, изразено като 
инвертна захар в полубяла захар.

3. Принцип: разтворът на пробата, който 
съдържа редуциращи захари, се използва за 
редукция на разтвор на меден II комплекс; 
полученият меден I оксид се окислява със 
стандартен йоден разтвор, като излишъкът се 
определя чрез обратно титруване със стан-
дартен разтвор на натриев тиосулфат.

4. Реактиви и апаратура:
4.1. меден II разтвор (разтвор на Мюлер):
4.1.1. разтварят се 35 g меден II сулфат 

пентахидрат (CuSO4.5H2O) в 400 ml кипяща 
вода; оставя се да се охлади;

4.1.2. разтварят се 173 g натриево-калиев 
тетрахидрат (сол на Рошел или сегнетова сол; 
KNaC4H4O6.4H2O) и 68 g безводен натриев 
карбонат в 500 ml кипяща вода; оставя се да 
се охлади;

4.1.3. двата разтвора (т. 4.1.1 и 4.1.2) се 
прехвърлят в мерителна колба от 1 L и се 
долива до един литър с вода; добавят се 2 g 
активен въглен, разтворът се разклаща, оставя 
се за няколко часа и се филтрира през плътна 
филтърна хартия или мембранен филтър; при 
наличие дори на малки количества меден I 
оксид по време на съхраняване разтворът се 
филтрира отново;
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4.2. разтвор на оцетна киселина 5 mol/L;
4.3. йоден разтвор 0,01665 mol/L (т.е. 0,0333 

N, 4,2258 g/L);
4 .4 . ра з т вор на нат риев тиосулфат 

0,0333 mol/L;
4.5. разтвор на нишесте: към един литър 

кипяща вода се добавя смес от 5 g разтворимо 
нишесте, суспендирано в 30 ml вода; вари се 
в продължение на 3 минути, оставя се да се 
охлади и се добавя, ако е необходимо, 10 mg 
живачен II йодид като консервант;

4.6. конична колба, 300 ml;
4.7. прецизни бюрети и пипети;
4.8. водна баня, кипяща.
5. Подготовка на пробата за анализ: в 

конична колба от 300 ml се претегля част от 
пробата (10 g или по-малко), съдържаща не 
повече от 30 mg инвертна захар, и се разтваря 
в около 100 ml вода.

6. Начин на работа:
6.1. пипетира се 10 ml меден II разтвор 

(т. 4.1) в колбата с разтвора на пробата; 
смесва се съдържанието на колбата чрез леко 
разклащане и се поставя в кипящата водна 
баня (т. 4.8) точно за 10 минути; нивото на 
разтвора в коничната колба трябва да бъде 
най-малко 20 mm под нивото на водата във 
водната баня; колбата се охлажда бързо в 
струя студена течаща вода; по време на тази 
операция разтворът не трябва да се разбърква, 
тъй като атмосферният кислород ще окисли 
отново известно количество от утаения ме-
ден I оксид; с пипета се добавят 5 ml оцетна 
киселина 5 mol/L (т. 4.2) без разклащане и 
веднага от бюрета се добавя излишък (между 
20 и 40 ml) на йоден разтвор 0,01665 mol/L 
(т. 4.3); разбърква се, за да се разтвори медна-
та утайка; излишният йод се титрува спрямо 
разтвор на натриевия тиосулфат 0,033 mol/L 
(т. 4.4), като за индикатор се използва разтвор 
на нишесте (т. 4.5); индикаторът се добавя 
към края на титруването; 

6.2. извършва се празен опит с вода; той се 
провежда с всеки нов меден II разтвор (т. 4.4); 
нормално титруването не превишава 0,1 ml;

6.3. провежда се контролен опит със захар-
ния разтвор при студени условия; оставя се в 
покой при стайна температура в продължение 
на 10 минути, за да се позволи на редуциращите 
агенти като серен диоксид, чието наличие е 
вероятно, да реагират.

7. Изразяване на резултатите:
7.1. формула и метод на изчисление: обем 

на употребения йод = ml 0,01665 mol/L йод, 
добавен в излишък минус ml 0,0333 mol/L нат-
риев тиосулфат, използван при титруването; 
обемът (в ml) употребен 0,01665 ml/L йод се 
коригира чрез изваждане на:

7.1.1. количеството в ml, използвано при 
празния опит, извършен с вода (т. 6.2);

7.1.2. количеството в ml, използвано при 
студения опит със захарен разтвор (т. 6.3);

7.1.3. 2,0 ml за всеки 10 g захароза, при-
състващи в използваната аликвотна част или 
пропорционално количество, когато пробата 
съдържа по-малко от 10 g захароза (корекция 
за захароза).

След като се направят тези корекции, всеки 
милилитър от йодния разтвор (т. 4.3), който 
е реагирал, съответства на 1 mg инвертна 
захар; съдържанието на инвертна захар като 
процент от пробата се дава с формулата:

където:
V1 е количеството йоден разтвор (т. 4.3) 

след корекцията, изразено в ml;
m0 – масата на използваната проба в g;
7.2. повторяемост: разликата между ре-

зултатите от две определяния, извършени 
едновременно или в бърза последователност 
върху същата проба от един аналитик при 
същите условия, не трябва да превишава 0,02 g 
на 100 g от пробата.

Приложение № 7  
към чл. 9, ал. 1, т. 2

Метод за определяне на редуциращи заха-
ри, изразени като инвертна захар 

(метод на Найт и Алън)
1. Определение: „Редуциращи захари, изра-

зени като инвертна захар“ е съдържанието на 
редуциращи захари, определено чрез метода 
на Найт и Алън.

2. Обхват и област на приложение: по метода 
на Найт и Алън се определя съдържанието на 
редуциращи захари, изразено като инвертна 
захар, във:

2.1. захар или бяла захар;
2.2. рафинирана бяла захар.
3. Принцип: добавя се в излишък меден II 

реагент към разтвора на пробата, редуцира 
се и нередуцираната част се титрува обратно 
с разтвор на EDTA.

4. Реактиви и апаратура:
4.1. разтвор на етилен диамин тетраоцетна 

киселина (двунатриева сол) (EDTA) 0,0025 
mol/L: разтварят се 0,930 g EDTA във вода и 
се долива с вода до един литър;

4.2. разтвор на индикатор мурексид: към 
50 ml вода се добавят 0,25 g мурексид и се 
смесва с 20 ml 0,2 g/100 ml воден разтвор на 
метиленово синьо;

4.3. алкален меден реактив: разтварят се 
25 g безводен натриев карбонат и 25 g калиево-
натриев тартарат тетрахидрат в около 600 ml 
вода, съдържаща 40 ml 1,0 mol/L натриев 
хидроксид; разтварят се 6,0 g меден II сулфат 
пентахидрат (CuSO4.5H2O) в около 100 ml 
вода и се добавя към тартаратния разтвор; 
разрежда се до един литър с вода.

Забележка. Разтворът има ограничена трай-
ност (една седмица);
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4.4. стандартен разтвор на инвертна захар: 
разтварят се 23,750 g чиста захароза (т. 4.5) в 
около 120 ml вода в 250 ml градуирана колба, 
добавят се 9 ml солна киселина (ζ = 1,16) и 
се оставя да престои 8 дни при стайна тем-
пература; разтворът се долива до 250 ml и се 
проверява дали е приключила хидролизата 
чрез поляриметър или захаромер, отчитащи 
с 200 mm епруветка; показанието трябва да 
бъде 11,80 ± 0,05°S (виж т. 7); пипетират се 
200 ml от този разтвор в градуирана колба от 
2000 ml; разрежда се с вода и при разклащане 
(за да се избегне прекомерна локална алкал-
ност) се добавят 71,4 ml разтвор на натриев 
хидроксид (1 mol/L), в който е разтворена 4 g 
бензоена киселина; долива се до 2000 ml, за 
да се получи 1 g/100 ml разтвор на инвертна 
захар; този разтвор трябва да има рН при-
близително 3; този стабилен концентриран 
разтвор се разрежда само непосредствено 
преди употреба;

4.5. чиста захароза: проба от чиста захароза 
със съдържание на инвертна захар не повече 
от 0,001 g/100 g;

4.6. епруветки 150 x 20 mm;
4.7. бяло порцеланово блюдо;
4.8. аналитични везни с точност до 0,1 mg.
5. Начин на работа:
5.1. в епруветка (т. 4.6) се разтварят 5 g от 

пробата захар в 5 ml студена вода; добавят се 
2,0 ml от медния реагент (т. 4.3) и се смес-
ват; епруветката се потапя в кипящата водна 
баня за 5 минути и след това се охлажда в 
студена вода;

5.2. разтворът от епруветката се прехвърля в 
порцелановото блюдо (т. 4.7), като се използва 
колкото е възможно по-малко вода, добавят се 
три капки от индикатора (т. 4.2) и се титрува 
с разтвор на EDTA (т. 4.1); количеството на 
EDTA в милилитри, използвано за титруване, е 
V0; точно преди да се достигне еквивалентният 
пункт, цветът на разтвора се променя от зелен 
през сив в пурпурен в еквивалентния пункт; 
пурпурният цвят ще изчезне бавно поради 
окисляването на медния I оксид до меден II 
оксид със скорост, зависеща от концентра-
цията на наличната редуцирана мед; поради 
това еквивалентният пункт на титруване се 
достига сравнително бързо;

5.3. построява се калибровъчна графика 
чрез добавяне на известни количества ин-
вертна захар (като се разрежда по подходящ 
начин разтворът, т. 4.4) към 5 g чиста захароза 
(т. 4.5) и такова количество студена вода, че 
общото добавено количество от разтвора да е 
5 ml; отбелязват се на графиката титруваните 
обеми (в ml) спрямо процента на добавена-
та инвертна захар, добавена към 5-те грама 
захароза: получената графика е права линия 
в обхвата 0,001 до 0,019 g/100 g инвертна за-
хар/100 g на проба.

6. Изразяване на резултатите:

6.1. метод на изчисление: по калибровъч-
ната крива се отчита процентът на инвертна 
захар, съответстващ на стойността V0 ml EDTA, 
определена при анализиране на пробата; 

6.2. когато се очаква концентрация, по-
голяма от 0,017 g инвертна захар/100 g проба 
в анализираната проба, количеството проба, 
което се взема съгласно процедурата (т. 5.1), 
се намалява по подходящ начин, а анали-
зираната проба се допълва до 5 g с чиста 
захароза (т. 4.5);

6.3. повторяемост: разликата между резулта-
тите от две определяния, когато са извършени 
едновременно или в бърза последователност 
върху същата проба от един аналитик при 
същите условия, не превишава 0,005 g на 
100 g от пробата.

7. Забележка. Стойността (виж т. 4.4) се 
разделя на 2,889, за да се превърне °S в по-
ляриметрични дъгови градуси (мерителни 
епруветки от 200 mm; светлинен източник, 
състоящ се от натриева лампа; инструментът 
трябва да се инсталира в стая, където темпе-
ратурата се поддържа близо до 20°С).

Приложение № 8  
към чл. 9, ал. 1, т. 3

Метод за определяне съдържанието на ре-
дуциращи захари, изразени като инвертна 
захар, декстрозен еквивалент или D-глюкоза 

(метод на Лъф – Скурл) 
1. Определение: „Редуциращи захари, из-

разени като инвертни захари, D-глюкоза или 
декстрозен еквивалент“ е съдържанието на 
редуциращи захари, изразено или изчислено 
като инвертна захар, D-глюкоза или декстро-
зен еквивалент, определени чрез метода на 
Лъф – Скурл.

2. Обхват и област на приложение: по ме-
тода на Лъф – Скурл се определят:

2.1. съдържанието на редуциращи захари, 
изразени като инвертна захар, във:

2.1.1. захарен разтвор;
2.1.2. разтвор на бяла захар;
2.1.3. разтвор на инвертна захар;
2.1.4. разтвор на бяла инвертна захар;
2.1.5. сироп на инвертна захар;
2.1.6. сироп на бяла инвертна захар;
2.2. съдържанието на редуциращи захари, 

изразено и изчислено (на сухо вещество) като 
декстрозен еквивалент, във:

2.2.1. глюкозен сироп;
2.2.2. дехидратиран глюкозен сироп;
2.3. съдържанието на редуциращи захари, 

изразено като D-глюкоза, във:
2.3.1. декстроза монохидрат;
2.3.2. безводна декстроза.
3. Принцип: редуциращите захари в пробата 

(избистрена, ако е необходимо) се нагряват 
до точката на кипене при стандартизирани 
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условия с меден II разтвор, който частично 
се редуцира до мед I; след това излишната 
мед II се определя йодометрично.

4. Реактиви и апаратура:
4.1. разтвор на Карез I: разтварят се 21,95 g 

цинков ацетат дихидрат (Zn(CH3COO)2.2H2O) 
(и ли 2 4 g  ц инков а це т ат т ри х и д рат 
(Zn(CH3COO)2.3H2O) и 3 ml ледена оцетна 
киселина във вода и се долива до 100 ml с вода;

4.2. разтвор на Карез II: разтварят се 
10,6 g калиев хексацианоферат II трихидрат 
K4[Fe(CN)6].3H2O във вода и се долива до 
100 ml с вода;

4.3. реактив на Лъф – Скурл: приготвят се 
следните разтвори:

4.3.1. меден II сулфатен разтвор: разтварят 
се 25 g несъдържащ желязо меден II сулфат 
пентахидрат (CuSO4.5H2O) в 100 ml вода;

4.3.2. разтвор на лимонена киселина: раз-
тварят се 50 g монохидрат на лимонената 
киселина (С6Н8О7.Н2О) в 50 ml вода;

4.3.3. разтвор на натриев карбонат: раз-
тварят се 143,8 g безводен натриев карбонат 
(Na2CO3) в около 300 ml топла вода и се оставя 
да се охлади;

4.3.4. разтворът на лимонената киселина 
(т. 4.3.2) се добавя към разтвора на натриевия 
карбонат (т. 4.3.3) в мерителна колба от един 
литър, като леко се разклаща; разклаща се, 
докато отделянето на газове спре, и след 
това се добавя разтворът на меден II сулфат 
(т. 4.3.1) и се долива до 1000 ml с вода; раз-
творът се оставя да престои едно денонощие 
и след това, ако е необходимо, се филтрира; 
проверява се моларността на получения реак-
тив по метода, описан в т. 5.1 (Cu 0,1 mol/L; 
Na2CO3 1 mol/L);

4.4. разтвор на натриев тиосулфат, 0,1 mol/L;
4.5. разтвор на нишесте: към един литър 

кипяща вода се добавя суспенсия от 5 g 
разтворимо нишесте в 30 ml вода; вари се 3 
минути, оставя се да се охлади и се добавя, 
ако е необходимо, 10 mg живачен II йодид 
като консервант;

4.6. сярна киселина, 3 mol/L;
4.7. разтвор на калиев йодид, 30 % (w/v);
4.8. пемза на парченца, варени в солна 

киселина, промити напълно от киселината с 
вода и след това изсушени;

4.9. изопентанол;
4.10. натриев хидроксид, 0,1 mol/L;
4.11. солна киселина, 0,1 mol/L;
4.12. фенолфталинов разтвор, 1 % (w/v) в 

етанол;
4.13. конична колба с обратен хладник;
4.14. хронометър.
5. Начин на работа:
5.1. стандартизиране на реактива на 

Лъф – Скурл (т. 4.3): 
5.1.1. към 25 ml от реактива на Лъф – Скурл 

(т. 4.3) се добавят 3 g калиев йодид и 25 ml 
3 mol/L сярна киселина (т. 4.6); титрува се 

с 0,1 mol/L натриев тиосулфат (т. 4.4); като 
индикатор се използва разтворът на нишесте 
(т. 4.5), добавен към края на титруването; 
когато обемът на използвания 0,1 mol/L нат-
риев тиосулфат не е 25 ml, реактивът трябва 
да се освежи;

5.1.2. пипетират се 10 ml от реактива в 
мерителна колба от 100 ml и се разрежда до 
обема с вода; в конична колба се пипети-
рат 10 ml от разредения реактив в 25 ml 0,1 
mol/L солна киселина (т. 4.11) и се загряват 
в продължение на един час в кипяща водна 
баня; охлажда се, долива се до първоначалния 
обем с прясно кипнала вода и се титруват с 
0,1 mol/L натриев хидроксид (т. 4.10), като за 
индикатор се използва фенолфталин (т. 4.12); 
обемът на използвания 0,1 mol/L натриев 
хидроксид (т. 4.10) трябва да бъде между 5,5 
и 6,5 ml;

5.1.3. титруват се 10 ml от разредения ре-
актив (т. 5.1.2) с 0,1 mol/L солна киселина 
(т. 4.11), като за индикатор се използва фе-
нолфталеин (т. 4.12); еквивалентният пункт се 
характеризира с изчезването на виолетовия 
цвят; обемът на използваната 0,1 mol/L солна 
киселина (т. 4.11) нормално варира между 6,0 
и 7,5 ml; 

5.1.4. рН на реактива на Лъф – Скурл е 
между 9,3 и 9,4 при 20°С;

5.2. приготвяне на разтвора:
5.2.1. претеглят се 5 g от пробата с точност 

до 1 mg и се прехвърлят с 250 ml вода в ме-
рителна колба от 250 ml; избистря се, ако е 
необходимо, като се добавя 5 ml разтвор на 
Карез I (т. 4.1), последван от 5 ml разтвор на 
Карез II (т. 4.2); след всяко добавяне се раз-
клаща; долива се до 250 ml с вода; разклаща 
се добре; ако е необходимо, се филтрира;

5.2.2. разтворът (т. 5.2.1) се разрежда така, 
че 25 ml от разтвора да съдържат не по-малко 
от 15 mg и не повече от 60 mg редуциращи 
захари, изразени като глюкоза;

5.3. титруване по метода Лъф – Скурл: пи-
петират се 25 ml от реактива на Лъф – Скурл 
(т. 4.3) в конична колба от 300 ml (т. 4.13); пи-
петират се 25 ml от захарния разтвор (т. 5.2.2) 
в коничната колба и се прибавят две парченца 
пемза (т. 4.8); обратен хладник се поставя на 
конична колба (т. 4.13) и апаратът веднага се 
поставя върху азбестова мрежа над бунзенова 
горелка; горелката има отвор в азбестовата 
част с диаметър, равен на основата на колбата; 
течността се нагрява до точката на кипене 
за около две минути и кипенето продължава 
бавно в продължение точно на 10 минути; 
охлажда се незабавно в студена вода и след 5 
минути се титрува, както следва: добавят се 
10 ml от разтвора на калиевия йодид (т. 4.7), 
след това незабавно се добавя внимателно 
(поради отделяне на газове) 25 ml 3 mol/L 
сярна киселина (т. 4.6); титрува се с 0,1 mol/L 
разтвор на натриев тиосулфат (т. 4.4), докато 
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разтворът почти се обезцвети, и след това се 
добавят (като индикатор) няколко милилитра 
разтвор на нишесте (т. 4.5) – титруването 
продължава до изчезване на синия цвят; 
извършва се контролен тест, при което се 
използват 25 ml вода, която замества 25 ml 
захарен разтвор (т. 5.2.2). 

6. Изразяване на резултатите:
6.1. формула и метод на изчисляване: от 

таблицата се намира (когато е необходимо, 
като се интерполира) масата на глюкозата или 
на инвертираната захар в милиграми, което 
съответства на разликата между отчитанията 
на двете титрувания, изразени в ml 0,1 mol/L 
натриев тиосулфат; резултатът се изразява, 
превърнат в инвертна захар или D-глюкоза, 
като процент (w/w) от сухото вещество;

6.2. повторяемост: разликата между резул-
татите от две титрувания, когато са извършени 
едновременно или в бърза последователност 
върху същата проба от един аналитик при съ-
щите условия, нормално не превишава 0,2 ml.

Забележка. С цел да се намали образуването 
на пяна, преди подкиселяването със сярна 
киселина, се добавя малко количество (около 
1 ml) изопентанол (т. 4.9).
Таблица на стойностите съгласно реактива 

на Лъф – Скурл

0,1 mol/L 

Na2S2O3

Глюкоза, фруктоза, инвертни 

захари C6H12O6

ml mg разлика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2,4

4,8

7,2

9,7

12,2

14,7

17,2

19,8

22,4

25,0

27,6

30,3

33,0

35,7

38,5

41,3

44,2

47,1

50,0

53,0

56,0

59,1

62,2

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

3,1

3,1

Приложение № 9  
към чл. 9, ал. 1, т. 3

Метод за определяне съдържанието на реду-
циращи захари, изразени като инвертна захар
(модификация на метода на постоянния обем 

на Лейн и Ейнън)
1. Определение: „Редуциращи захари, изра-

зени като инвертна захар“ е съдържанието на 
редуциращи захари, изразено като инвертна 
захар, определено чрез модификация на ме-
тода на постоянния обем на Лейн и Ейнън.

2. Обхват и област на приложение: по мо-
дификация на метода на постоянния обем на 
Лейн и Ейнън се определя съдържанието на 
редуциращи захари, изразено като инвертна 
захар, във:

2.1. разтвор на захар;
2.2. разтвор на бяла захар;
2.3. разтвор на инвертна захар;
2.4. разтвор на бяла инвертна захар;
2.5. инвертен захарен сироп;
2.6. сироп от бяла инвертна захар.
3. Принцип: разтворът на пробата се тит-

рува при точката на кипене спрямо определен 
обем на разтвор на Фелинг, като се използва 
метиленово синьо за вътрешен индикатор.

4. Реактиви и апаратура:
4.1. разтвор на Фелинг:
4.1.1. разтвор А: разтварят се 69,3 g меден 

II сулфат пентахидрат (CuSO4.5H2O) във вода 
и се долива до 1000 ml; 

4.1.2. разтвор Б: разтварят се 346,0 g дво-
ен натриево-калиев тартарат тетрахидрат 
(KNaC4H4O6.4H2O) и 100 g натриев хидроксид 
във вода и се долива до 1000 ml; бистрият 
разтвор трябва да се декантира от утайки, 
които понякога могат да се образуват.

Забележка. Тези два разтвора трябва да се 
съхраняват в бутилки от кафяво или янтарно 
стъкло;

4.2. разтвор на натриев хидроксид, 1 mol/L;
4.3. стандартен разтвор на инвертна захар: 

разтварят се 23,750 g чиста захароза в около 
120 ml вода в градуирана колба от 250 ml, 
добавят се 9 ml солна киселина (ζ = 1,16) 
и престоява 8 дни при стайна температура; 
разтворът се долива до 250 ml и се проверява 
дали е завършила хидролизата с поляриметър 
или захаромер, отчитащи в епруветка от 200 
mm; показанието трябва да бъде 11,80°±0,05°S 
(виж т. 7); пипетират се 200 ml от този разтвор 
в градуирана колба от 2000 ml; разрежда се 
с вода и докато се разклаща (за да се избег-
не излишна локална алкалност), се добавят 
71,4 ml разтвор на натриев хидроксид (1 mol/L) 
(т. 4.2), в който е разтворена 4 g бензоена ки-
селина; долива се до 2000 ml, за да се получи 
1 g/100 ml разтвор на инвертна захар; този 
разтвор трябва да има рН приблизително 3; 
този стабилен концентриран разтвор трябва да 
се разрежда само непосредствено преди упот-
реба; за да се изготви 0,25 g/100 ml разтвор на 
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инвертна захар, градуирана колба от 250 ml 
се напълва до отметката с изходния инвертен 
разтвор 1 g/100 ml при 20°С; съдържанието на 
тази колба се прехвърля в градуирана колба 
от 1000 ml и се разрежда до отметката с вода 
отново при 20°С; 

4.4. разтвор на метиленово синьо, 1 g/100 ml;
4.5. лабораторни колби с тясно гърло за 

изваряване от 500 ml;
4.6. бюрета от 50 ml с кранче и накрайник, 

градуирана през 0,05 ml;
4.7. пипети, градуирани от 20, 25 и 50 ml;
4.8. мерителни колби с една отметка от 

250, 1000 и 2000 ml;
4.9. подгряващо устройство, подходящо за 

поддържане на кипене съгласно условията 
по т. 5.1, което позволява наблюдаването на 
промяната на цвета в еквивалентния пункт, 
без да е необходимо да се отстранява кипя-
щата колба (т. 4.5) от източника на топлина;

4.10. хронометър, показващ най-малко в 
рамките на една секунда.

5. Начин на работа:
5.1. стандартизиране на разтвора на Фелинг:
5.1.1. пипетират се 50 ml от разтвор Б 

(т. 4.1.2) и след това 50 ml от разтвор А (т. 4.1.1) 
в чиста суха Бехерова чаша и се смесват добре; 

5.1.2. бюретата се изплаква и се напълва с 
0,25 % стандартен разтвор на инвертна захар 
(0,25 g/100 ml) (т. 4.3);

5.1.3. пипетира се 20 ml аликвотна част от 
смесените разтвори А и Б (т. 5.1.1) в колба 
за изваряване от 500 ml (т. 4.5); към нея се 
добавят 15 ml вода; добавят се 39 ml разтвор 
на инвертна захар от бюретата, малко коли-
чество гранули против кипене с енергично 
отделяне на пара (с подскачане на съда) и 
съдържанието на колбата се смесва с леко 
разклащане;

5.1.4. колбата и съдържанието є се нагря-
ват до кипене и се оставя да ври точно две 
минути; колбата не трябва да се отстранява 
от източника на топлина по време на оста-
налата част от процедурата, нито да спира 
кипенето; добавят се три или четири капки 
разтвор на метиленово синьо (т. 4.4) в края 
на двеминутното кипене: разтворът трябва да 
придобие син цвят;

5.1.5. продължава се стандартизирането 
чрез добавяне на малки порции на стандарт-
ния разтвор на инвертна захар от бюретата, 
първоначално по 0,2 ml, след това по 0,1 ml 
и накрая на единични капки до достигане 
на еквивалентния пункт; той се определя, 
когато синият цвят, придаван от метилено-
вото синьо, изчезне; тогава разтворът приема 
червеникав цвят, дължащ се на суспензията 
на меден I оксид;

5.1.6. еквивалентният пункт трябва да се 
достигне в края на трите минути от момента, 
когато разтворът започва да кипи; крайният 
титър V0 се получава между 39,0 и 41,0 ml; 

когато V0 е извън тези граници, концентра-
цията на мед в разтвора на Фелинг (т. 4.1.1) 
се коригира, след което процесът на стандар-
тизиране се повтаря; 

5.2. приготвяне на разтвори на пробата: 
концентрацията на разтвора за изпитване на 
пробата трябва да бъде такава, че да съдържа 
между 250 и 400 mg инвертна захар на 100 ml; 

5.3. предварителен опит:
5.3.1. целта на извършване на предварителен 

опит е да се определи количеството вода, което 
следва да се добави към 20 ml от смесените 
разтвори А и Б, така че то да е достатъчно, 
за да се гарантира получаването на краен 
обем от 75 ml след титруването; извършва се 
процедурата по т. 5.1.4, с изключение на това, 
че вместо стандартния разтвор на инвертна 
захар се използва разтвор на пробата, т.е. 25 ml 
от разтвора на пробата се добавя в колбата 
от бюретата; добавят се 15 ml вода, разтворът 
се оставя да кипи две минути и след това се 
титрува до достигане на еквивалентния пункт, 
както е описано в т. 5.1.5;

5.3.2. когато след добавянето на разтвора 
на метиленово синьо червеникавият цвят е 
устойчив, използваният разтвор на пробата е 
твърде концентриран; в този случай опитът 
не се зачита, а се повтаря, като се използва 
разтвор с по-ниска концентрация; ако са 
необходими повече от 50 ml от разтвора на 
пробата, за да се получи червеникав цвят, 
трябва да се използва разтвор на пробата с 
по-висока концентрация; изчислява се коли-
чеството вода, което трябва да се добави, като 
се извадят обемите на смесените разтвори 
на Фелинг (20 ml) и на разтвора на пробата 
от 75 ml;

5.4. окончателен анализ на разтвора на 
пробата:

5.4.1. в колбата за изваряване се пипетират 
20 ml от смесения разтвор на Фелинг и коли-
чеството вода, определено в т. 5.3;

5.4.2. прибавя се от бюретата наблюдава-
ният титър на разтвора на пробата (както е 
определен в т. 5.3), намален с 1 ml; добавят се 
няколко гранули против кипене с енергично 
отделяне на пара, съдържанието на колбата се 
смесва чрез леко разклащане, кипва се и се 
титрува, както преди това (т. 5.3); еквивалент-
ният пункт нормално се достига една минута 
след добавянето на разтвора на метиленово 
синьо; крайният титър = V1. 

6. Изразяване на резултатите: 
6.1. формула и метод на изчисляване: съ-

държанието на редуциращи захари в пробата, 
изчислени като инвертна захар, се получава от:

където:
С е концентрацията на разтвора на изпит-

ваната проба в g на 100 ml;
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V0 – обемът в ml на стандартния инвертен 
разтвор, използван при стандартизационното 
титруване;

V1 – обемът в ml на разтвора на изпитваната 
проба, използван при точния анализ в т. 6.4.2;

f – корекционeн коефициент, който отчита 
концентрацията на захароза в разтвора на 
изпитваната проба; стойностите са показани 
в таблицата:

Таблица

Захароза (g в 
кипяща смес)

Корекционен 
коефициент f

0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

1,000
0,982
0,971
0,962
0,954
0,946
0,939
0,932
0,926
0,920
0,915
0,910
0,904
0,898
0,893
0,888
0,883
0,878
0,874
0,869
0,864

Корекциите за различно съдържание на 
захароза в разтвора на изпитваната проба 
може да се изчислят от таблицата чрез ин-
терполация. 

Забележка. Приблизителната концентра-
ция на захароза може да се намери чрез 
изваждане на концентрацията на разтво-
рените твърди вещества, която се дължи 
на инвертната захар ( f е оценен за целите 
на това изчисление на 1,0), от общата кон-
центрация на разтворени твърди вещества, 
изразена като захароза, получена от рефрак-
ционния индекс, като се приложи методът 
по приложение № 3;

6.2. повторяемост: разликата между ре-
зултатите от две определяния, извършени 
едновременно или в бърза последователност 
върху същата проба от един аналитик при 
същите условия, не превишава 1,0 % от тях-
ното средноаритметично.

7. Забележка. Стойността (виж т. 4.3) се 
разделя на 2,889, за да се превърне °S в по-
ляриметрични дъгови градуси (мерителни 
епруветки от 200 mm; светлинен източник, 
състоящ се от натриева лампа; инструмен-
тът трябва да се инсталира в стая, където 
температурата може да се поддържа близо 
до 20°С).

Приложение № 10  
към чл. 9, ал. 1, т. 4

Метод за определяне съдържанието на ре-
дуциращи захари, изразено като декстрозен 

еквивалент 
(константа на Лейн и Ейнън) 

1. Определения: 
1.1. „Редуцираща способност“ е съдържание-

то на редуцираща захар, определено по метода 
константа на Лейн и Ейнън, изразено като 
безводна декстроза (D-глюкоза) и изчислено 
като тегловен процент от пробата;

1.2. „Декстрозен еквивалент“ е редуцира-
щата способност, изчислена като тегловен 
процент от сухото вещество в пробата.

2. Обхват и област на приложение: по ме-
тода константа на Лейн и Ейнън се определя 
декстрозен еквивалент на:

2.1. глюкозен сироп;
2.2. дехидратиран глюкозен сироп;
2.3. декстроза монохидрат;
2.4. безводна декстроза.
3. Принцип: изпитваният разтвор се титрува 

при температурата на кипене спрямо специ-
фичен обем от смесен разтвор на Фелинг при 
точно определени условия, като за вътрешен 
индикатор се използва метиленово синьо.

4. Реактиви и апаратура:
4.1. разтвор на Фелинг:
4.1.1. разтвор А: разтварят се 69,3 g меден 

II сулфат пентахидрат (CuSO4.5H2O) във вода 
и се долива до обема в мерителна колба от 
1000 ml;

4.1.2. разтвор Б: разтварят се 346,0 g дво-
ен натриев калиев тартарат тетрахидрат 
(KNaC4H4O6.4H2O) и 100 g натриев хидроксид 
във вода; долива се до отметката в мерителна 
колба от 1000 ml; бистрият разтвор се декан-
тира от утайки, които могат периодично да 
се образуват.

Забележка. Тези два разтвора (т. 4.1.1 и 4.1.2) 
трябва да се съхраняват в бутилки от кафяво 
или янтарно стъкло;

4.1.3. приготвяне на смесен разтвор на Фе-
линг: пипетират се 50 ml от разтвор Б (т. 4.1.2) 
и след това 50 ml от разтвор А (т. 4.1.1) в чиста 
суха Бехерова чаша и се смесват добре.

Забележка. Смесеният разтвор на Фелинг 
се приготвя и стандартизира всеки ден (т. 5.1);

4.2 . безводна декстроза (D-глюкоза) 
(C6H12O6): това вещество трябва да се изсу-
ши преди използване във вакуумна сушилня 
при 100±1°С или по-ниска температура в 
продължение на 4 часа и вътрешно налягане 
приблизително 10 kРа (103 mbar);

4.3. стандартен разтвор на декстроза, 
0,600 g/100 ml: претегля се с точност до 0,1 mg 
0,6 g безводна декстроза (т. 4.2), разтваря се 
във вода, разтворът се прехвърля количествено 
в мерителна колба от 100 ml (т. 4.8), разрежда 
се до отметката и се смесва; този разтвор 
трябва да се приготвя пресен всеки ден;
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4 .4 .  ра з т вор на метиленово синьо, 
0,1 g/100 ml: разтварят се 0,1 g метиленово 
синьо в 100 ml вода;

4.5. лабораторни колби с тясно гърло за 
изваряване, 250 ml;

4.6. бюрета, 50 ml, с кранче и накрайник, 
градуирана през 0,05 ml;

4.7. пипети с една отметка, 25 и 50 ml;
4.8. мерителни колби с една отметка, 100 

и 500 ml;
4.9. подгряващо устройство, подходящо за 

поддържане на кипенето съгласно условията, 
описани в т. 5.1, което позволява наблюдава-
нето на промяната на цвета в еквивалентния 
пункт, без да е необходимо да се отстранява 
кипящата колба (т. 4.5) от източника на 
топлина (виж т. 5.1, забележка 3);

4.10. хронометър, показващ най-малко до 
най-близката секунда.

5. Начин на работа:
5.1. стандартизиране на разтвора на Фе-

линг:
5.1.1. пипетират се 25 ml от разтвора на 

Фелинг (т. 4.1.3) в чиста, суха колба за из-
варяване;

5.1.2. напълва се бюретата (т. 4.6) със 
стандартен декстрозен разтвор (т. 4.3) и се 
коригира менискусът на нулевата отметка;

5.1.3. в колбата за изваряване (т. 4.5) се 
добавят 18 ml стандартен декстрозен разтвор 
(т. 4.3) от бюретата; колбата се разклаща, за 
да се смеси съдържанието;

5.1.4. колбата за изваряване се поставя на 
подгряващото устройство (т. 4.9), настроено 
преди това така, че кипенето да започне след 
120±15 секунди; подгряващото устройство не 
трябва повече да се настройва през целия 
процес на титруване (виж забележка 1);

5.1.5. когато започне кипенето, хрономе-
търът се пуска от нула;

5.1.6. съдържанието на колбата се кипва 
за 120 секунди, измерени с хронометъра; 
към края на този период се добавя 1 ml от 
разтвора на метиленово синьо (т. 4.4);

5.1.7. след като кипенето е продължило 120 
секунди (измерени с хронометъра), започва 
добавянето от бюретата (т. 5.1.2) в кипящата 
колба (т. 4.5) на стандартния декстрозен раз-
твор на малки количества от 0,5 ml, докато 
цветът на метиленовото синьо изчезне (виж 
забележки 2 и 3); записва се общото коли-
чество на добавения стандартен декстрозен 
разтвор, включително предпоследното доба-
вено количество от 0,5 ml (Х ml);

5.1.8. повтарят се т. 5.1.1 и 5.1.2;
5.1.9. прелива се в кипящата колба (т. 4.5) 

от бюретата обем стандартен декстрозен 
разтвор, равен на (Х – 0,3) ml;

5.1.10. повтарят се т. 5.1.4, 5.1.5 и 5.1.6;
5.1.11. след като кипенето е продължило 

120 секунди (измерени с хронометъра), за-
почва да се добавя в кипящата колба (т. 4.5) 

стандартен декстрозен разтвор от бюретата, 
първоначално на малки количества от 0,2 ml 
и накрая на капки, докато цветът на мети-
леновото синьо изчезне; към края на това 
действие времето между две последователни 
добавяния на стандартен декстрозен разтвор 
трябва да бъде от 10 до 15 секунди; тези до-
бавяния трябва да завършат в рамките на 60 
секунди, което прави общо време на кипене, 
не по-продължително от 180 секунди; за да 
се постигне това, може да е необходимо 
трето титруване с малко по-голямо и под-
ходящо коригирано първоначално добавяне 
на стандартен декстрозен разтвор (т. 5.1.9);

5.1.12. записва се обемът (V0 ml) на стан-
дартния декстрозен разтвор, използван до 
еквивалентния пункт на крайното титруване 
(виж забележка 4);

5.1.13. V0 трябва да е между 19,0 и 21,0 ml 
от стандартния декстрозен разтвор (т. 4.3); ако 
V0 е извън тези граници, по подходящ начин 
се коригира концентрацията на разтвора А 
на Фелинг (т. 4.1.1) и се повтаря процесът 
на стандартизиране;

5.1.14. тъй като стойността на V0 е известна с 
точност, при всекидневното стандартизиране 
на смесения разтвор на Фелинг е необходимо 
само едно титруване, като се използва първо-
начално добавяне на (V0 – 0,5) ml стандартен 
декстрозен разтвор.

Забележки:
1. След като кипенето вече е започнало, е 

необходимо отделянето на пара да е енергично 
и непрекъснато през целия процес на титру-
ване, като по този начин се предотвратява в 
максимална възможна степен влизането на 
въздух в колбата за титруване с последващо 
повторно окисляване на нейното съдържание.

2. Изчезването на цвета на метиленовото 
синьо най-добре се вижда чрез наблюдаване 
на горните слоеве и менискуса на съдържимо-
то в колбата за титруване, тъй като те ще са 
относително свободни от утаен червен меден 
I оксид. Изчезването на цвета се вижда по-
добре на непряка светлина. Полезно е да се 
постави бял екран зад колбата за титруване.

3. По време на определянето бюретата 
трябва да бъде изолирана колкото е възможно 
по-добре от източника на топлина.

4. Тъй като винаги трябва да се отчита 
субективният фактор, всеки оператор тряб-
ва да осъществява свое стандартизационно 
титруване и да използва своя стойност на 
V0 при изчисленията (т. 6.1);

5.2. предварително изпитване на пригот-
вената проба:

5.2.1. с изключение на случаите, когато 
редуциращата способност (т. 1.1) на пригот-
вената проба е приблизително известна, е 
необходимо предварително изпитване, за да 
се намери приблизителната є стойност, ко-
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ето позволява да бъде изчислена масата на 
частта за изпитване (т. 5.3); изпитването се 
провежда по следния начин: 

5.2.2. приготвя се 2 % w/v разтвор на 
пробата, „Z“ има приблизително изчислена 
стойност;

5.2.3. както по т. 5.1.2, като се използва 
разтворът на пробата (т. 5.2.2) вместо стан-
дартен декстрозен разтвор;

5.2.4. както по т. 5.1.1;
5.2.5. както по т. 5.1.3, като се използват 

10,0 ml от разтвора на пробата вместо 18,0 ml 
стандартен декстрозен разтвор;

5.2.6. както по т. 5.1.4;
5.2.7. нагрява се съдържанието на колбата 

до кипене; добавя се 1 ml разтвор на мети-
леново синьо (т. 4.4);

5.2.8. веднага след започване на кипенето 
се включва хронометърът (т. 4.10) от нулата и 
се започва добавянето в колбата на разтвора 
на пробата от бюретата на малки количества 
от по 1,0 ml на интервали от приблизително 
10 секунди до изчезването на синия цвят на 
метиленовото синьо; записва се общият обем 
на добавения разтвор на пробата, включително 
до предпоследното добавяне (Y ml);

5.2.9. „Y“ не превишава 50 ml; когато стой-
ността бъде надвишена, следва да се увеличи 
концентрацията на разтвора в пробата, след 
което титруването се повтаря; 

5.2.10. приблизителната редуцираща спо-
собност на приготвената проба като тегловен 
процент се изчислява чрез:

5.3. част за анализиране: претегля се с 
точност до 0,1 mg част от приготвената про-
ба (mg), която съдържа между 2,85 и 3,15 g 
редуциращи захари, изразени като безводна 
декстроза (D-глюкоза), като в изчислението 
се използва или приблизителното число за 
редуциращата способност (т. 1.1), или при-
близителното число, получено по т. 5.2.10;

5.4. разтвор за анализ: разтваря се частта 
за анализ във вода и се долива до 500 ml в 
мерителна колба;

5.5. определяне:
5.5.1. както по т. 5.1.1;
5.5.2. напълва се бюретата (т. 4.6) с разтвора 

за анализ (т. 5.4) и се коригира менискусът 
до нулевата отметка;

5.5.3. от бюретата в кипящата колба се 
добавят 18,5 ml разтвор за анализ; колбата 
се разклаща, за да се смеси съдържанието;

5.5.4. както по т. 5.1.4;
5.5.5. както по т. 5.1.5;
5.5.6. както по т. 5.1.6;
5.5.7. както по т. 5.1.7, като се използ-

ва разтворът за анализ вместо стандартен 
декстрозен разтвор;

5.5.8. както по т. 5.1.8;

5.5.9. както по т. 5.1.9, като се използва 
разтворът за анализ вместо стандартен 
декстрозен разтвор;

5.5.10. както по т. 5.1.10;
5.5.11. както по т. 5.1.11, като се използ-

ва разтворът за анализ вместо стандартен 
декстрозен разтвор;

5.5.12. записва се обемът (V1) на разтвора 
за анализ, използван до еквивалентния пункт 
на крайното титруване;

5.5.13. V1 трябва да е между 19,0 и 21,0 ml; 
ако V1 е извън тези граници, концентрацията 
на разтвора за изпитване се коригира по 
подходящ начин и се повтарят т. 5.5.1 – 5.5.12;

5.5.14. извършват се две определяния на 
същия разтвор за анализ;

5.6. съдържание на сухо вещество: опре-
деля се съдържанието на сухо вещество на 
приготвената проба по метода по приложе- по приложе- приложе-
ние № 2.

6. Изразяване на резултатите:
6.1. формули и метод на изчисление:
6.1.1. редуцираща способност: редуцира-

щата способност, изчислена като тегловен 
процент от приготвената проба, се описва 
чрез:

където:
V0 е обемът в ml на стандартен декстрозен 

разтвор (т. 4.3), използван при стандартиза-
ционното титруване (т. 5.1);

V1 – обемът в ml на разтвора за анализ 
(т. 5.4), използван при определящото титру-
ване (т. 5.5);

М – масата в грамове на частта за анализ 
(т. 5.3), използвана за приготвянето на 500 ml 
разтвор за анализ;

6.1.2. декстрозен еквивалент: декстрозният 
еквивалент, изчислен като тегловен процент 
на сухо вещество в приготвената проба, се 
изчислява с формулата:

където:
RP е редуциращата способност, изчислена 

като тегловен процент от приготвената проба 
(т. 6.1.1);

D – съдържанието на сухо вещество в 
приготвената проба като тегловен процент;

6.1.3. като резултат се взема средноаритме-
тичното на двете определяния, при условие 
че изискването относно повторяемост (т. 6.2) 
е изпълнено;

6.2. повторяемост: разликата между резулта-
тите от две определяния, когато са извършени 
едновременно или в бърза последователност 
върху същата проба от един аналитик при 
същите условия, не трябва да превишава 1,0 % 
от тяхното средноаритметично.
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Приложение № 11  
към чл. 10

Метод за определяне на поляризация 
1. Определение: „Поляризация“ е въртене 

на равнината на поляризираната светлина от 
захарен разтвор, получен от 26 g захар в 100 ml, 
поставен в епруветка с дължина 200 mm.

2. Обхват и област на приложение: по мето-
да за определяне на поляризация се определя 
поляризацията на:

2.1. полубяла захар;
2.2. захар или бяла захар;
2.3. рафинирана бяла захар или екстра 

бяла захар.
3. Принцип: поляризацията се определя чрез 

използване на захаромер или поляриметър 
съгласно условията, описани в този метод.

4. Реактиви и апаратура:
4.1. избистрящ реактив: разтвор на основен 

оловен ацетат; добавят се 560 g сух основен 
оловен ацетат към около 1000 ml прясно 
кипнала вода; сместа се кипва за около 30 
минути и след това се оставя в покой едно 
денонощие; течността се декантира и се раз-
режда с прясно кипнала вода, за да се получи 
разтвор с плътност 1,25 g/ml при 20°С; този 
разтвор следва да се пази от контакт с въздух;

4.2. диетилов етер;
4.3. захаромер, градуиран за нормално тег-

ло от 26 g захароза, или поляриметър; този 
инструмент трябва да се инсталира в стая, 
където температурата може да се поддържа 
близо до 20°С; инструментът се калибрира с 
помощта на стандартни кварцови плочи;

4.4. източник на светлина, състоящ се от 
натриева лампа;

4.5. прецизни полярометрични епруветки 
с дължина 200 mm; грешката не трябва да 
превишава ±0,02 mm;

4.6. аналитични везни с точност до 0,1 mg;
4.7. индивидуално калибрирани мерител-

ни колби със запушалки от 100 ml; колби с 
действителен обем в обхвата 100,00±0,01 ml 
могат да бъдат използвани без корекции; 
колби с обем извън тези граници трябва да 
се използват с подходяща корекция, за да се 
коригира обемът до 100 ml;

4.8. водна баня с постоянно поддържана 
температура 20±0,1°С.

5. Начин на работа:
5.1. приготвяне на разтвора: претеглят 

се колкото е възможно по-бързо 26±0,002 g 
от пробата и се прехвърлят количествено в 
мерителна колба от 100 ml (т. 4.7) с прибли-
зително 60 ml вода; разтваря се чрез разкла-
щане, но без загряване; когато е необходимо 
избистряне, се добавя 0,5 ml оловен ацетат 
(т. 4.1); разтворът се смесва чрез въртене на 
колбата и изплакване на стените на колбата, 
докато обемът е такъв, че менискусът е около 
10 mm под калибриращата отметка; колбата 
се поставя във водната баня с постоянно 

поддържана температура 20±0,1°С, докато 
температурата на захарния разтвор достигне 
постоянна стойност; образувани мехури на 
повърхността на течността се отстраняват 
с капка диетилов етер (т. 4.2); долива се до 
обема с вода; запушва се и се разбърква 
старателно чрез обръщане на колбата поне 
три пъти; оставя се в покой в продължение 
на 5 минути;

5.2. поляризация: при всички следващи 
операции се поддържа температура 20±1°С:

5.2.1. апаратът се нулира;
5.2.2. пробата се филтрира през филтърна 

хартия; изхвърлят се първите 10 ml от филтра-
та; събират се следващите 50 ml от филтрата;

5.2.3. поляриметричната епруветка двукрат-
но се промива с разтвора на пробата, която 
ще се изследва (т. 5.2.2);

5.2.4. при 20±0,1°С епруветката внимателно 
се напълва с разтвора, който ще се изследва; 
отстраняват се всички въздушни мехури при 
постепенното преминаване на крайната плоча 
на място; напълнената епруветка се поставя 
в гнездото на инструмента;

5.2.5. отчита се ротацията в границите на 
0,05°S или 0,02 ъглови градуси; повтаря се още 
четири пъти; взема се средноаритметичното 
на петте отчитания.

6. Изразяване на резултатите:
6.1. формула и метод на изчисляване: резул-

татите се изразяват в градуси S до най-близкия 
0,1°S; за превръщане на ъгловите градуси в 
градуси S се използва следната формула:

1°S = ъглови градуси x 2,889;
6.2. повторяемост: разликата между резулта-

тите от две определяния, когато са извършени 
едновременно или в бърза последователност 
върху същата проба от един аналитик при 
същите условия, и всяко представляващо сред-
ноаритметичното на 5 отчитания не трябва 
да превишава 0,1°S.
712

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 
ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2023 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на Държавна агенция „Безопас-
ност на движението по пътищата“, приет с 
Постановление № 21 на Министерския съвет 
от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2019 г.; изм., 

бр. 47 от 2022 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 3 ал. 1 – 3 се изменят така:
„(1) Председателят на агенцията ръководи 

и координира изпълнението на държавната 
политика за повишаване безопасността на 
движението по пътищата. 

(2) При осъществяването на правомощията 
си председателят на агенцията: 
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1. разработва или участва в разработването 
на проекти на нормативни актове, които са 
свързани с безопасността на движението по 
пътищата;

2. извършва периодично наблюдение върху 
съответствието на националната правна рамка 
в сферата на безопасността на движението 
по пътищата с правото на Европейския съюз 
и анализира правилното им транспониране;

3. разработва и предлага на Министерския 
съвет проект на Национална стратегия за 
безопасност на движението по пътищата и 
планове за действие към нея;

4. осъществява координация, наблюдение, 
анализ и оценка при изпълнението на мер-
ките, предвидени в Националната стратегия 
за безопасност на движението по пътищата 
и плановете за действие към нея;

5. одобрява годишни план-програми, при-
ема годишни доклади за изпълнение на по-
литиката по безопасност на движението по 
пътищата, разработени на областно ниво, и 
дава задължителни предписания за привежда-
нето им в съответствие с нормативните актове, 
стратегическите документи и плановете към 
тях, както и за съответствие с методическите 
указания за изготвянето им;

6. утвърждава правила за дейността и 
състава на областните комисии и правила за 
дейността на общинските комисии по без-
опасност на движението по пътищата;

7. изготвя годишен доклад до Министерския 
съвет за състоянието на безопасността на 
движението по пътищата и за изпълнението 
на Националната стратегия за безопасност 
на движението по пътищата;

8. самостоятелно или съвместно с органите, 
компетентни по безопасността на движението 
по пътищата, разработва и утвърждава насоки, 
критерии и методически указания;

9. предлага на Българския институт за 
стандартизация разработване и приемане 
на стандарти, свързани с осъществяване на 
политиката за безопасност на движението 
по пътищата, и участва в изработването и 
актуализирането на проекти на стандарти в 
рамките на своите правомощия;

10. дава препоръки на отговорните ин-
ституции относно прилагането на мерки за 
повишаване на безопасността на движението 
по пътищата при изпълнението на нормативно 
определените им задължения, както и такива, 
произтичащи от стратегически документи и 
планове към тях, стандарти, правила, наръчни-
ци, критерии, насоки и методически указания;

11. председателства Държавно-обществена-
та консултативна комисия по проблемите на 
безопасността на движението по пътищата и 
организира дейността є;

12. изисква информация и предоставя стано-
вища по разработените програми за обучение 
за безопасност на движението по пътищата, 
включително за използваните учебници и 
учебни помагала;

13. организира, координира и подпомага 
изпълнението на проекти в областта на без-
опасността на движението по пътищата, фи-
нансирани със средства от държавния бюджет, 
от структурните и инвестиционните фондове 
на Европейския съюз и от други източници; 

14. анализира действащата правна рамка 
за използването на интелигентни транспортни 
системи за управление и контрол на трафика 
и предлага мерки за внедряването им; 

15. организира, провежда и участва в ини-
циативи, включително медийни, информаци-
онни и образователни кампании, в областта 
на безопасността на движението по пътищата; 

16. осъществява сътрудничество с Евро-
пейската комисия, с компетентните органи на 
други държави и с международни организации 
по въпроси, свързани с безопасността на дви-
жението по пътищата, и оценява изпълнението 
на задължения, произтичащи от членството 
на Република България в Европейския съюз, 
в областта на безопасността на движението 
по пътищата; 

17. осъществява сътрудничество с научните 
и академичните среди, гражданското обще-
ство и икономическите субекти по въпросите, 
свързани с безопасността на движението по 
пътищата;

18. издава наказателни постановления на 
основание чл. 56, ал. 3, т. 1а от Закона за 
пътищата;

19. участва като заместник-председател 
в Съвета по интелигентните транспортни 
системи към министъра на транспорта и 
съобщенията;

20. съвместно с министъра на транспорта 
и съобщенията и с министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството осъщест-
вява държавната политика за развитието и 
управлението на безопасността на пътната 
инфраструктура;

21. планира и извършва цялостна оценка 
на безопасността на пътната мрежа; 

22. планира, организира и извършва про-
верки относно състоянието и характеристи-
ките на пътната инфраструктура по чл. 19б, 
ал. 1, т. 3 от Закона за пътищата, проверки 
по чл. 164в, ал. 1, т. 17 и чл. 164г, ал. 1 от 
Закона за движението по пътищата и издава 
препоръки и предписания за отстраняване при 
констатирано неизпълнение в предвидените 
от закона случаи;

23. съгласува документите по чл. 19а, ал. 2, 
т. 1 от Закона за пътищата;

24. подпомага изпълнението и осъществя-
ва контрол на процедурите по чл. 36б, ал. 1, 
т. 2 – 5 от Закона за пътищата;

25. организира воденето на Регистър на 
одиторите по пътна безопасност по чл. 36з1, 
ал. 1 от Закона за пътищата;

26. може да сключва споразумения с 
кметовете на общини в Република България 
за финансиране на проекти на общините за 
възлагане извършването на одити по пътна 
безопасност, за целенасочени инспекции и 
за мерки за преки коригиращи действия, 
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със средства от трансфери от бюджета на 
агенцията, съответно от бюджета на Минис-
терския съвет; 

27. съвместно с Министерството на елек-
тронното управление развива, координира и 
подпомага интеграцията между информаци-
онните системи на ведомствата в областта на 
безопасността на движението по пътищата.

(3) Председателят на агенцията ръководи 
и контролира цялостната є дейност, в т.ч.:

1. определя ежегодните цели на агенцията 
и осъществява контрол за тяхното изпълнение;

2. отговаря за целесъобразното и зако-
носъобразното разходване на бюджетните 
средства;

3. управлява предоставеното държавно 
имущество;

4. осъществява правомощията на орган по 
назначаването съгласно Закона за държавния 
служител и на работодател съгласно Кодекса 
на труда;

5. организира дейностите по възлагане на 
обществени поръчки;

6. утвърждава вътрешни правила, проце-
дури, правилници, както и други актове и 
документи, свързани с организацията, управ-
лението и контрола на дейността в агенцията;

7. ръководи предоставянето на информа-
ция на средствата за масово осведомяване;

8. оправомощава длъжностни лица да изда-
ват наказателни постановления на основание 
чл. 56, ал. 3, т. 1а от Закона за пътищата;

9. утвърждава правила за подпомагане 
и финансиране на проекти на общините за 
възлагане на одити по пътна безопасност, 
целенасочени инспекции и мерки за преки 
коригиращи действия; 

10. упражнява и други правомощия, пред-
видени в нормативен акт.“

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 6 думите „периодични и специ-
ализирани“ се заличават.

2. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Политическият кабинет планира 

и организира провеждането на дейности, 
свързани с публичност и популяризиране 
дейността на агенцията, която е свързана с 
безопасността на движението по пътищата.

(8) Експертът за връзки с обществеността:
1. участва в планирането, организирането 

и провеждането на информационните дей-
ности, събития и кампании, осъществявани 
от агенцията;

2. съдейства за информирането на общест-
веността и медиите за дейността на агенци-
ята, както и за повишаване осведомеността 
на потребителите по отношение на целите, 
политиката и програмите на агенцията;

3. участва в планирането, организирането 
и координирането на всички медийни и пуб-
лични изяви на председателя, на заместник-
председателя и на служителите на агенцията;

4. съдейства при организацията и про-
веждането на периодични и специализирани 
събития, срещи, брифинги и пресконференции 
за запознаване на медиите и обществеността 
за резултатите от дейността на агенцията;

5. предлага на председателя на агенция-
та провеждането на медийни събития или 
кампании;

6. координира публикуването на прессъ-
общения и новини, както и друга актуална 
информация, касаеща дейността на агенцията.“ 

§ 3. В чл. 6 ал. 2 се отменя. 
§ 4. В чл. 7, ал. 3 се правят следните из-

менения:
1. В т. 3 думите „и на план за тяхното 

изпълнение“ се заличават.
2. В т. 5 думите „организира разпределянето 

на задачите за изпълнение между админис-
тративните звена и“ се заличават.

3. В т. 7 думите „правилници, стратегии, 
системи“ се заменят с „правилници, стратегии“.

4. Точка 12 се изменя така:
„12. утвърждава длъжностното разписание 

и длъжностните характеристики на служи-
телите;“.

5. В т. 17 думите „упълномощен изрично“ 
се заменят с „оправомощен“.

§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „наказателни постановле-

ния“ и запетаята след тях се заличават;
б) в т. 6 думата „процедури“ се заменя 

с „дейностите“, а думите „свързани с дей-
ността на агенцията“ и запетаята пред тях 
се заличават;

в) в т. 9 думите „и координира работата с 
постъпилите от тях сигнали и предложения“ 
се заличават;

г) точка 10 се изменя така:
„10. организира поддържането на инфор-

мационните и комуникационните системи 
на агенцията;“

д) точка 16 се изменя така: 
„16. организира управлението на собстве-

ността на агенцията и упражнява контрол 
по опазване на движимото и недвижимото 
имущество и извършва инвентаризации съ-
гласно Закона за счетоводството и указания 
на министъра на финансите;“

е) точка 17 се изменя така: 
„17. планира, осъществява и контролира 

извършването на текущи и основни ремонти, 
изпълнявани от агенцията;“

ж) в т. 20 думите „почистването на поме-
щенията и“ се заличават;

з) създават се т. 22 – 25:
„22. участва в организацията, координа-

цията и подпомага изпълнението на проекти 
в областта на безопасността на движението 
по пътищата, финансирани със средства от 
държавния бюджет, от структурните и инвес-
тиционните фондове на Европейския съюз и 
от други източници;
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23. участва в осъществяване на сътруд-
ничество с Европейската комисия, с ком-
петентните органи на други държави и с 
международни организации по въпроси, 
свързани с безопасността на движението 
по пътищата;

24. организира воденето, съхранението и 
достъпа до Регистъра на одиторите по пътна 
безопасност по чл. 36з1, ал. 1 от Закона за 
пътищата;

25. участва в комисията за разглеждане 
на заявления за вписване на одитори в Ре-
гистъра на одиторите по пътна безопасност 
по чл. 36з1, ал. 1 от Закона за пътищата;“

и) досегашната т. 22 става т. 26.
2. Алинеи 2 – 4 се отменят.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Дирекция „Административно-правно 

и финансово-стопанско обслужване“ под-
помага дейността на експерта за връзки с 
обществеността.“

4. Алинеи 6 и 7 се отменят.
§ 6. Членове 12 – 14 се изменят така:
„Чл. 12. Дирекция „Правно-техническа 

методология и контрол“ подпомага предсе-
дателя, като:

1. участва в разработването и дава ста-
новища по проекти на нормативни актове 
в областта на безопасността на движението 
по пътищата;

2. участва в наблюдението върху съот-
ветствието на националната правна рамка 
в сферата на безопасността на движението 
по пътищата с правото на Европейския съюз 
и анализира правилното им транспониране 
и прилагане; 

3. участва в организацията, координаци-
ята и подпомага изпълнението на проекти 
в областта на безопасността на движението 
по пътищата, финансирани със средства 
от държавния бюджет, от структурните и 
инвестиционните фондове на Европейския 
съюз и от други източници;

4. изготвя проекти на препоръки към 
отговорните институции относно прилагане 
на мерки за повишаване безопасността на 
движението по пътищата при изпълнението 
на нормативно определените им задълже-
ния, както и такива, произтичащи от стра-
тегически документи и планове към тях, 
стандарти, правила, наръчници, критерии, 
насоки и методически указания;

5. участва при осъществяване на сът-
рудничеството с Европейската комисия, с 
компетентните органи на други държави и 
с международни организации по въпроси, 
които са свързани с безопасността на дви-
жението по пътищата, както и при оценя-
ване изпълнението на задължения, които 
произтичат от членството на Република 
България в Европейския съюз, в областта на 
безопасността на движението по пътищата;

6. анализира действащата правна рамка за 
използването на интелигентни транспортни 
системи за управление и контрол на трафика 
и предлага мерки за внедряването им;

7. участва в работата на Съвета по интели-
гентните транспортни системи към министъра 
на транспорта и съобщенията; 

8. участва в работни групи към Съвета по 
транспорт, телекомуникации и енергетика и в 
работни групи и комитети към Европейската 
комисия;

9. планира, организира и извършва проверки 
относно състоянието и характеристиките на 
пътната инфраструктура по чл. 19б, ал. 1, т. 3 
от Закона за пътищата, по чл. 164в, ал. 1, т. 17 
и чл. 164г, ал. 1 от Закона за движението по 
пътищата и издава препоръки и предписания 
за отстраняване на констатирано неизпълнение 
в предвидените от закона случаи;

10. съставя актове за установяване на ад-
министративни нарушения за неизпълнение 
на задължения на одиторите по пътна безо-
пасност по Закона за пътищата, изготвя про-
екти на наказателни постановления, издавани 
от председателя на агенцията, и подпомага 
дейността на дирекция „Административно-
правно и финансово-стопанско обслужване“ 
по чл. 10, ал. 1, т. 3;

11. участва в планирането и организирането 
и изпълнява цялостни оценки на безопасност-
та на пътната мрежа по чл. 36б, ал. 1, т. 1 от 
Закона за пътищата; 

12. участва в подпомагането на изпълне-
нието и осъществяването на контрол на про-
цедурите по чл. 36б, ал. 1, т. 2 – 5 от Закона 
за пътищата;

13. изготвя доклади за извършени проверки 
на пътната инфраструктура по чл. 164г, ал. 2 
от Закона за движението по пътищата;

14. участва в комисията за разглеждане на 
заявления за вписване на одитори в Регистъра 
на одиторите по пътна безопасност; 

15. участва в разработването на насоки, 
критерии и методически указания с органите, 
компетентни по безопасността на движението 
по пътищата;

16. участва в изготвянето на препоръки 
относно прилагане на мерки за повишаване 
безопасността на движението по пътищата 
при изпълнението на нормативно определе-
ните задължения на отговорните институции, 
както и такива, произтичащи от стратегичес-
ки документи и планове към тях, стандарти, 
правила, наръчници, критерии, насоки и 
методически указания. 

Чл. 13. (1) Дирекция „Стратегии, анализ 
и оценка“:

1. участва в изграждането и развиването 
на информационни системи за събирането 
на данни за безопасността на движението по 
пътищата и пътнотранспортния травматизъм;

2. подпомага администрациите при из-
вършването на анализ на безопасността на 
движението по пътищата;
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3. разработва самостоятелно или съвместно 
с компетентните по безопасността на движе-
нието по пътищата органи насоки, критерии 
и методически указания;

4. подпомага методически и при необ-
ходимост оказва съдействие на областните 
комисии по безопасност на движението по 
пътищата при изготвянето на годишните 
областни план-програми и доклади за без-
опасност на движението по пътищата, както и 
при взаимодействието им с общините и чрез 
организирането на съвместни срещи;

5. организира и провежда обучения на 
членовете на областните комисии по безопас-
ност на движението по пътищата във връзка 
с политиката по безопасност на движението 
по пътищата на областно ниво;

6. участва в разработването на проекти 
на стандарти, свързани с осъществяване на 
политиката за безопасност на движението по 
пътищата, и участва в актуализирането на 
проекти на стандарти;

7. участва в организацията, координаци-
ята и подпомага изпълнението на проекти 
в областта на безопасността на движението 
по пътищата, финансирани със средства от 
държавния бюджет, от структурните и инвес-
тиционните фондове на Европейския съюз и 
от други източници;

8. подпомага председателя при съгласува-
нето на документите по чл. 19а, ал. 2, т. 1 от 
Закона за пътищата;

9. подпомага председателя, като изготвя 
мотивирани предложения за създаване на 
общински комисии по безопасност на движе-
нието по пътищата към кметовете на общини 
с население под 30 000 жители;

10. изследва и анализира безопасността 
на движението по пътищата и пътнотранс-
портния травматизъм в Република България 
на национално, областно и общинско ниво;

11. разработва проект на Национална 
стратегия за безопасност на движението по 
пътищата и планове за действие към нея;

12. осъществява координация, наблюдение, 
анализ и оценка при изпълнението на мер-
ките, предвидени в Националната стратегия 
за безопасност на движението по пътищата 
и плановете за действие към нея, и изготвя 
насоки и методически указания;

13. изготвя проект на годишен доклад до 
Министерския съвет за състоянието на без-
опасността на движението по пътищата и за 
изпълнението на Националната стратегия за 
безопасност на движението по пътищата в 
Република България;

14. актуализира Плана за действие за из-
пълнението на Националната стратегия за 
безопасност на движението по пътищата в 
Република България; 

15. изготвя становища по областни и общин-
ски програми за безопасност на движението по 
пътищата и намаляване на пътнотранспортния 
травматизъм, следи за изпълнението им и из-
вършва оценка на ефекта от прилаганите мерки;

16. извършва преглед и анализ на годиш-
ни доклади за изпълнение на политиката по 
безопасност на движението по пътищата, 
разработени на областно ниво, и предлага 
задължителни предписания за привеждането 
им в съответствие с нормативните актове, 
стратегическите документи и плановете към 
тях, както и за съответствие с методическите 
указания за изготвянето им;

17. изготвя правила за дейността и със-
тава на областните и общинските комисии 
по безопасност на движението по пътищата;

18. подпомага председателя при изпълне-
ние на задълженията му във връзка с орга-
низацията и координацията по въпросите на 
Европейския съюз;

19. участва в работни групи към Съвета по 
транспорт, телекомуникации и енергетика и в 
работни групи и комитети към Европейската 
комисия;

20. участва в осъществяване на сътрудни-
чество с Европейската комисия, с компетент-
ните органи на други държави и с междуна-
родни организации по въпроси, свързани с 
безопасността на движението по пътищата, 
и оценява изпълнението на задължения, 
произтичащи от членството на Република 
България в Европейския съюз, в областта на 
безопасността на движението по пътищата;

21. участва в работата на Съвета по интели-
гентните транспортни системи към министъра 
на транспорта и съобщенията;

22. участва в изготвянето на препоръки 
относно прилагане на мерки за повишаване 
безопасността на движението по пътищата 
при изпълнението на нормативно определе-
ните задължения на отговорните институции, 
както и такива, произтичащи от стратегичес-
ки документи и планове към тях, стандарти, 
правила, наръчници, критерии, насоки и 
методически указания;

23. изпълнява функциите на секретариат 
на Държавно-обществената консултативна 
комисия по проблемите на безопасността на 
движението по пътищата;

24. организира изискването на информация 
и предоставянето на становища по разрабо-
тените програми за обучение за безопасност 
на движението по пътищата, включително за 
използваните учебници и учебни помагала;

25. подпомага председателя при осъщест-
вяване на сътрудничество с научните и ака-
демичните среди, гражданското общество 
и икономическите субекти по въпросите, 
свързани с безопасността на движението по 
пътищата;

26. участва в планирането и организирането 
и изпълнява цялостни оценки на безопасността 
на пътната мрежа;

27. участва в подпомагането на изпълне-
нието и осъществяването на контрол на про-
цедурите по чл. 36б, ал. 1, т. 2 – 5 от Закона 
за пътищата.

(2) За осъществяването на функциите по 
управление на проекти, финансирани със 
средства от Европейския съюз, могат да се 
назначават служители по трудово правоот-
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ношение, заемащи длъжността „сътрудник 
по управление на европейски проекти и 
програми“, назначени за срока на изпълнение 
на проекта.

Чл. 14. (1) За осъществяване на право-
мощията си по чл. 3, ал. 2 председателят 
на агенцията взаимодейства със и получава 
информация от определените в чл. 164в, ал. 2 
и 3 от Закона за движението по пътищата 
институции и лица. 

(2) При наличие на техническа възможност 
информацията по ал. 1 се предоставя чрез 
достъп до автоматизирани информационни 
системи и регистри, поддържани от органите 
по ал. 1. 

(3) Информация, представляваща държавна 
тайна или друга защитена от закона тайна, 
се предоставя при спазване на предвидения 
в закона ред. 

(4) Във връзка с аналитичните си право-
мощия агенцията предоставя информация на 
ведомствата по ал. 1, която е необходима за 
изпълнение на техните функции.“

§ 7. В чл. 15, ал. 4 думите „Непосредствено-
то ръководство“ се заменят с „Ръководството“.

§ 8. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Редът за образуване и разпре-

деляне на средствата за работната заплата се 
определя във вътрешни правила за работната 
заплата.

(2) За образцово изпълнение на служебните 
си задължения служителите на агенцията мо-
гат да бъдат награждавани с отличия съгласно 
правилата по ал. 1.“

§ 9. Член 20 се отменя.
§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 3 думите „който не може да 

бъде по-кратък от 14 дни“ и запетаята пред 
тях се заличават.

2. В ал. 7:
а) в т. 1 думите „съгласно документ за 

самоличност“ се заличават;
б) в т. 4 думите „и практически опит, 

свързан със заявената професионална компе-
тентност“ и запетаята пред тях се заличават.

3. В ал. 8 думите „но не по-късно 2 години 
след публикуването му“ и запетаята пред тях 
се заличават.

§ 11. В чл. 26 ал. 5 се отменя.
§ 12. В чл. 27 ал. 2 се отменя.
§ 13. В заключителната разпоредба, в пара-

граф единствен накрая се добавя „и чл. 164б, 
ал. 2 от Закона за движението по пътищата“.

Заключителна разпоредба
§ 14. В Правилника за състава, финан-

сирането, функциите, задачите и реда за 
осъществяване на дейността на Държавно-
обществената консултативна комисия по 
проблемите на безопасността на движението 
по пътищата, приет с Постановление № 21 
на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, 
бр. 12 от 2019 г.; изм., бр. 36 от 2022 г.), се 
правят следните изменения:

1. В чл. 3, ал. 2 думите „на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията“ 
се заменят с „на транспорта и съобщенията“.

2. В чл. 8:
а) в ал. 1 т. 3 и 4 се заличават;
б) алинея 2 се отменя.

3. В чл. 9, ал. 1, т. 2 думите „по чл. 16, 
ал. 3“ се заличават.

4. В чл. 13:
а) в ал. 1 думата „задължително“ се за-

личава;
б) алинея 2 се изменя така: 
„(2) Комисията разглежда и изразява ста-

новище по изготвения от Държавна агенция 
„Безопасност на движението по пътищата“ 
проект на годишен доклад до Министерския 
съвет за състоянието на безопасността на 
движението по пътищата и изпълнението на 
Националната стратегия по безопасност на дви-
жението по пътищата в Република България.“

5. В чл. 15, ал. 1 думите „на министрите 
и“ се заличават.

6. В чл. 16 ал. 2 и 3 се отменят.
Министър-председател:  

Гълъб Донев 
Главен секретар на Министерския съвет:  

Красимир Божанов
713

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 
ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2023 Г.

за приемане на план-сметка за разходите/
трансферите по подготовката и произвежда-
нето на изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Приема план-сметка за разходите/
трансферите по подготовката и произвеждане-
то на изборите за народни представители на  
2 април 2023 г. на обща стойност 87 687,8 
хил. лв. съгласно приложение № 1.

(2) Одобрява финансиране в размера по 
ал. 1, разпределено по бюджетни организа-
ции, в това число по общини, и по дейности, 
съгласно приложение № 1.

Чл. 2. Увеличава максималните размери 
на ангажиментите за разходи, които могат 
да бъдат поети, и максималните размери на 
новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2023 г. от бюджетните 
организации, съгласно приложение № 1.1.

Чл. 3. (1) Средствата в размер на 43 647,9 
хил. лв. по пореден № 3 от приложение № 1 
се предоставят на общините като трансфе-
ри за други целеви разходи не по-късно от 
2 март 2023 г.

(2) Трансферите за организационно-тех-
ническа подготовка на изборите в размер на 
29 447,9 хил. лв. по пореден № 3.1 от приложе-
ние № 1 се разпределят по общините съгласно 
приложение № 2.

(3) Трансферите за организационно-тех-
ническа подготовка на изборите в размер на 
14 200,0 хил. лв. по пореден № 3.2 от при-
ложение № 1 се разпределят по общините 
съгласно приложение № 3.

Чл. 4. Ръководителите на бюджетните 
организации по чл. 1, ал. 2 и кметовете на 
общините в срок до 31 май 2023 г., а минис-
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търът на външните работи в срок до 15 юли 
2023 г., да представят на министъра на финан-
сите отчет за извършените разходи, одобрени 
с план-сметката.

Чл. 5. При сключване на договори за 
логистика и техническа поддръжка на спе-
циализираните устройства за електронно ма-
шинно гласуване, както и за други материали 
и съпътстващи дейности за обезпечаване на 
изборния процес, в т.ч. на машинното гласу-
ване и видеонаблюдението/видеозаснемането, 
необходимите за целта средства се осигуряват 
допълнително на съответните първостепенни 
разпоредители с бюджет.

Чл. 6. Средствата по чл. 1 и 5 се одобряват 
по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за пуб-
личните финанси след влизането в сила на 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2023 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос-

нование чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс и 
чл. 11, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от Закона за при-
лагане разпоредби на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г., 
Закона за бюджета на държавното общест-
вено осигуряване за 2022 г. и Закона за бю-
джета на Националната здравоосигурителна 
каса за 2022 г. 

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на ръководителите на съответните 
бюджетни организации по чл. 1, ал. 2, на 
кметовете на общините и на министъра на 
финансите. 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
6 февруари 2023 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

Приложение № 1 
към чл. 1, ал. 1

ПЛАН-СМЕТКА
за разходите/трансферите по подготовката 
и произвеждането на изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г.
(в хил. лв.)

№ 
по 
ред

Разходи по бюджетни организации 
и по дейности Сума

1 2 3

1. Разходи на Централната избира-
телна комисия за организационно-
техническа подготовка на избори-
те, в т.ч.: 12 150,0 

1.1. За възнаграждения, включително 
осигурителни вноски на заетите по 
трудови и граждански договори 400,0 

1 2 3

1.2. За материално-техническо осигуря-
ване на изборния процес, включи-
телно за отпечатване на хартиените 
бюлетини за гласуване, за компю-
търна обработка на данните от гла-
суването и за издаване на бюле-
тин с резултатите от изборите, за 
разяс нителна кампания за правата 
и задълженията на гражданите и за 
начина на гласуване 10 450,0 

1.3. Разходи за медийни пакети, които 
ще се заплащат от ЦИК на парти-
ите, коалициите и инициативните 
комитети 1 300,0 

2. Разходи на Министерския съвет за 
организационно-техническа подго-
товка на изборите, в т.ч.: 6 226,0 

2.1. За възнаграждения, включително 
осигурителни вноски, на членовете 
на районните избирателни комисии 2 600,0 

2.2. За логистично осигуряване на из-
борния процес от администрацията 
на Министерския съвет и област-
ните администрации 3 626,0 

3. Трансфери за общините за орга-
низационно-техническа подготовка 
на изборите, в т.ч.: 43 647,9 

3.1. За възнаграждения, включително 
осигурителни вноски, на членовете 
на секционните избирателни коми-
сии 29 447,9 

3.2. За логистично осигуряване на из-
борния процес 14 200,0 

4. Разходи на Министерството на 
регионалното развитие  и благо-
устройството –  Главна дирекция 
„Гражданска регистрация и адми-
нистративно обслужване“ 1 594,9 

5. Разходи на Министерството на въ-
трешните работи 12 850,0 

6. Разходи на Министерството на 
външните работи 8 852,9 

7. Разходи на Министерството на 
правосъдието 78,3 

8. Разходи на Министерството на об-
разованието и науката 38,8 

9. Разходи на Министерството на 
икономиката и индустрията 94,0 

10. Разходи на Българското национал-
но радио 800,0 

11. Разходи на Българската национал-
на телевизия 1 100,0 

12. Разходи на Българската телеграф-
на агенция 200,0 

13. Разходи на Съвета за електронни 
медии 45,0 

14. Разходи на Сметната палата 10,0 

  ОБЩО 87 687,8 
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Приложение № 1.1 
към чл. 2

Увеличение на максималните размери на 
ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети, и максималните размери на но-
вите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2023 г. от бюджетните 
организации, при подготовката и произвеж-
дането на изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г.

(в хил. лв.)

№ 
по 
ред

Бюджетна организация Сума

1 2 3

1. Централна избирателна комисия 11 750,0 

2. Министерски съвет 2 808,3 

3. Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството 357,0 

4. Министерство на вътрешните 
работи 1 420,0 

5. Министерство на външните работи 6 397,5 

6. Министерство на образованието и 
науката 33,0 

7. Министерство на икономиката и 
индустрията 17,5 

8. Съвет за електронни медии 25,0 

9. Сметна палата 10,0 

  ОБЩО 22 818,3 

Приложение № 2 
към чл. 3, ал. 2

Разпределение на трансферите за организаци-
онно-техническа подготовка на изборите по 
пореден № 3.1 от приложение № 1 по общини

(в лв.)

Код 
по 

ЕБК
Община Сума

1 2 3

5101 Банско 58 334

5102 Белица 48 266

5103 Благоевград 360 590

5104 Гоце Делчев 113 396

5105 Гърмен 58 853

5106 Kресна 26 002

5107 Петрич 225 861

5108 Pазлог 74 161

5109 Cандански 171 111

5110 Cатовча 64 146

5111 Cимитли 69 493

5112 Cтрумяни 37 213

1 2 3

5113 Xаджидимово 45 360

5114 Якоруда 39 807

5201 Aйтос 128 032

5202 Бургас 875 712

5203 Kамено 48 838

5204 Kарнобат 135 926

5205 Mалко Tърново 32 439

5206 Hесебър 89 941

5207 Поморие 123 677

5208 Приморско 23 820

5209 Pуен 131 298

5210 Cозопол 51 431

5211 Средец 88 698

5212 Cунгурларе 70 636

5213 Царево 47 800

5301 Aврен 39 860

5302 Aксаково 89 682

5303 Белослав 37 107

5304 Бяла 17 024

5305 Bарна 1 062 484

5306 Bетрино 29 220

5307 Bълчи дол 58 440

5308 Девня 28 076

5309 Долни чифлик 74 786

5310 Дългопол 66 846

5311 Провадия 111 427

5312 Cуворово 32 904

5401 Bелико Tърново 348 553

5402 Горна Oряховица 175 361

5403 Eлена 57 350

5404 Златарица 30 829

5405 Лясковец 45 047

5406 Павликени 102 915

5407 Полски Tръмбеш 56 984

5408 Cвищов 134 882

5409 Cтражица 59 943

5410 Cухиндол 23 355

5501 Белоградчик 45 154

5502 Бойница 10 640

5503 Брегово 34 567

5504 Bидин 313 933

5505 Грамада 20 189

5506 Димово 59 531

5507 Kула 32 386

5508 Mакреш 17 024

5509 Hово cело 19 152
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1 2 3

5510 Pужинци 29 739

5511 Чупрене 21 280

5601 Борован 34 979

5602 Бяла Cлатина 111 374

5603 Bраца 290 938

5605 Kозлодуй 67 052

5606 Kриводол 50 035

5607 Mездра 102 450

5608 Mизия 35 032

5609 Oряхово 44 010

5610 Pоман 48 213

5611 Xайредин 26 573

5701 Габрово 282 738

5702 Дряново 58 959

5703 Cевлиево 167 633

5704 Tрявна 52 469

5801 Балчик 94 457

5802 Генерал Тошево 107 331

5803 Добрич 350 455

5804 Добричка 154 041

5805 Kаварна 72 711

5806 Kрушари 40 379

5807 Tервел 79 820

5808 Шабла 38 251

5901 Aрдино 128 611

5902 Джебел 105 097

5903 Kирково 185 282

5904 Kрумовград 189 698

5905 Kърджали 439 671

5906 Mомчилград 148 069

5907 Черноочене 77 652

6001 Бобовдол 61 087

6002 Бобошево 23 408

6003 Дупница 179 464

6004 Kочериново 34 048

6005 Kюстендил 278 329

6006 Hевестино 42 560

6007 Pила 18 580

6008 Cапарева баня 24 652

6009 Tрекляно 19 152

6101 Aприлци 16 452

6102 Летница 19 618

6103 Ловеч 235 463

6104 Луковит 68 974

6105 Tетевен 89 629

6106 Tроян 148 534

1 2 3

6107 Угърчин 31 867

6108 Ябланица 27 870

6201 Берковица 99 803

6202 Бойчиновци 45 672

6203 Брусарци 35 085

6204 Bълчедръм 50 500

6205 Bършец 40 898

6206 Георги Дамяново 27 664

6207 Лом 127 826

6208 Mедковец 18 580

6209 Mонтана 207 281

6210 Чипровци 30 311

6211 Якимово 21 280

6301 Батак 25 483

6302 Белово 28 648

6303 Брацигово 39 807

6304 Bелинград 133 173

6305 Лесичово 24 445

6306 Пазарджик 396 021

6307 Панагюрище 72 033

6308 Пещера 69 958

6309 Pакитово 43 957

6310 Cептември 79 454

6311 Cтрелча 21 746

6312 Cърница 15 933

6401 Брезник 55 275

6402 Земен 30 311

6403 Kовачевци 23 408

6404 Перник 356 174

6405 Pадомир 119 527

6406 Tрън 48 372

6501 Белене 40 844

6502 Гулянци 48 838

6503 Долна Mитрополия 92 635

6504 Долни Дъбник 49 875

6505 Искър 26 002

6506 Левски 80 079

6507 Hикопол 44 063

6508 Плевен 438 268

6509 Пордим 26 002

6510 Червен бряг 102 290

6511 Kнежа 55 115

6601 Aсеновград 262 090

6602 Брезово 43 597

6603 Kалояново 43 597

6604 Kарлово 204 368
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1 2 3

6605 Кричим 28 595

6606 Лъки 23 408

6607 „Mарица“ 109 605

6608 Перущица 18 008

6609 Пловдив 1 253 924

6610 Първомай 100 422

6611 Pаковски 89 004

6612 „Pодопи“ 124 408

6613 Cадово 54 597

6614 Стамболийски 71 461

6615 Cъединение 41 469

6616 Xисаря 58 440

6617 Куклен 57 350

6618 Сопот 33 370

6701 Завет 40 791

6702 Исперих 93 832

6703 Kубрат 95 494

6704 Лозница 57 350

6705 Pазград 183 354

6706 Cамуил 54 497

6707 Цар Калоян 27 039

6801 Борово 26 002

6802 Бяла 65 808

6803 Bетово 57 243

6804 Две могили 38 716

6805 Иваново 43 544

6806 Pусе 576 462

6807 Cливо поле 44 010

6808 Ценово 26 002

6901 Aлфатар 24 445

6902 Главиница 62 643

6903 Дулово 110 749

6904 Kайнарджа 32 386

6905 Cилистра 232 710

6906 Cитово 32 904

6907 Tутракан 66 846

7001 Kотел 73 695

7002 Hова Загора 153 828

7003 Cливен 470 195

7004 Tвърдица 47 694

7101 Баните 34 567

7102 Борино 20 708

7103 Девин 59 424

7104 Доспат 32 851

7105 Златоград 52 522

7106 Mадан 77 905

1 2 3

7107 Hеделино 60 355

7108 Pудозем 56 312

7109 Cмолян 216 005

7110 Чепеларе 38 251

7225 Столична община 3 307 973

7301 Антон 5 293

7302 Божурище 28 648

7303 Ботевград 113 915

7304 Годеч 27 611

7305 Горна Малина 33 476

7306 Долна баня 20 136

7307 Драгоман 41 988

7308 Eлин Пелин 82 207

7309 Eтрополе 50 394

7310 Златица 26 261

7311 Ихтиман 70 583

7312 Kопривщица 7 421

7313 Kостенец 51 950

7314 Kостинброд 58 853

7315 Мирково 13 805

7316 Пирдоп 34 460

7317 Правец 37 160

7318 Cамоков 161 821

7319 Cвоге 94 457

7320 Cливница 41 363

7321 Чавдар 4 775

7322 Челопеч 7 421

7401 Братя Даскалови 51 591

7402 Гурково 26 002

7403 Гълъбово 56 778

7404 Kазанлък 234 053

7405 Mъглиж 40 326

7406 Николаево 16 971

7407 Oпан 27 664

7408 Павел баня 48 944

7409 Pаднево 88 645

7410 Cтара Загора 531 481

7411 Чирпан 89 941

7501 Aнтоново 86 676

7502 Oмуртаг 133 485

7503 Oпака 28 130

7504 Попово 144 531

7505 Tърговище 255 653

7601 Димитровград 231 566

7602 Ивайловград 53 666

7603 Любимец 48 319
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1 2 3

7604 Mаджарово 32 439

7605 Mинерални бани 44 582

7606 Cвиленград 106 081

7607 Cимеоновград 37 679

7608 Cтамболово 67 990

7609 Tополовград 56 831

7610 Xарманли 112 465

7611 Xасково 380 619

7701 Велики Преслав 56 206

7702 Bенец 41 363

7703 Bърбица 52 056

7704 Kаолиново 62 537

7705 Kаспичан 38 251

7706 Hикола Kозлево 32 386

7707 Hови пазар 90 147

7708 Cмядово 32 904

7709 Xитрино 48 319

7710 Шумен 330 638

7801 Болярово 45 207

7802 Eлхово 74 320

7803 Cтралджа 67 471

7804 „Tунджа“ 120 099

7805 Ямбол 272 251

  Общо 29 447 900

Приложение № 3 
към чл. 3, ал. 3

Разпределение на трансферите за организаци-
онно-техническа подготовка на изборите по 
пореден № 3.2 от приложение № 1 по общини

(в лв.)

Код по 
ЕБК Община Сума

1 2 3

5101 Банско 26 288

5102 Белица 20 578

5103 Благоевград 168 682

5104 Гоце Делчев 59 636

5105 Гърмен 30 223

5106 Kресна 10 902

5107 Петрич 115 126

5108 Pазлог 36 667

5109 Cандански 81 155

5110 Cатовча 32 480

5111 Cимитли 30 232

1 2 3

5112 Cтрумяни 14 136

5113 Xаджидимово 20 197

5114 Якоруда 19 516

5201 Aйтос 63 269

5202 Бургас 355 475

5203 Kамено 23 512

5204 Kарнобат 57 838

5205 Mалко Tърново 13 505

5206 Hесебър 48 244

5207 Поморие 57 539

5208 Приморско 11 083

5209 Pуен 64 021

5210 Cозопол 24 657

5211 Средец 34 171

5212 Cунгурларе 29 521

5213 Царево 20 177

5301 Aврен 17 604

5302 Aксаково 41 025

5303 Белослав 18 951

5304 Бяла 8 959

5305 Bарна 525 671

5306 Bетрино 12 212

5307 Bълчи дол 23 337

5308 Девня 15 407

5309 Долни чифлик 36 765

5310 Дългопол 30 281

5311 Провадия 48 747

5312 Cуворово 15 120

5401 Bелико Tърново 166 336

5402 Горна Oряховица 85 563

5403 Eлена 22 926

5404 Златарица 14 178

5405 Лясковец 22 300

5406 Павликени 46 336

5407 Полски Tръмбеш 25 793

5408 Cвищов 62 431

5409 Cтражица 27 232

5410 Cухиндол 9 442

5501 Белоградчик 16 953

5502 Бойница 6 110



СТР.  68  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 14

1 2 3

5503 Брегово 15 827

5504 Bидин 136 487

5505 Грамада 11 053

5506 Димово 20 084

5507 Kула 13 771

5508 Mакреш 9 516

5509 Hово cело 8 647

5510 Pужинци 12 836

5511 Чупрене 12 256

5601 Борован 12 717

5602 Бяла Cлатина 48 929

5603 Bраца 141 778

5605 Kозлодуй 34 272

5606 Kриводол 20 741

5607 Mездра 43 160

5608 Mизия 14 440

5609 Oряхово 20 222

5610 Pоман 15 565

5611 Xайредин 12 683

5701 Габрово 125 366

5702 Дряново 22 714

5703 Cевлиево 74 825

5704 Tрявна 22 306

5801 Балчик 42 784

5802 Генерал Тошево 41 055

5803 Добрич 148 599

5804 Добричка 62 670

5805 Kаварна 31 901

5806 Kрушари 16 522

5807 Tервел 45 752

5808 Шабла 16 447

5901 Aрдино 63 891

5902 Джебел 56 572

5903 Kирково 89 121

5904 Kрумовград 91 558

5905 Kърджали 193 854

5906 Mомчилград 75 671

5907 Черноочене 38 322

6001 Бобовдол 21 993

6002 Бобошево 10 034

1 2 3

6003 Дупница 87 222

6004 Kочериново 14 734

6005 Kюстендил 139 330

6006 Hевестино 23 010

6007 Pила 8 334

6008 Cапарева баня 12 489

6009 Tрекляно 9 966

6101 Aприлци 7 593

6102 Летница 9 328

6103 Ловеч 101 890

6104 Луковит 34 504

6105 Tетевен 40 315

6106 Tроян 64 178

6107 Угърчин 13 349

6108 Ябланица 12 423

6201 Берковица 41 589

6202 Бойчиновци 18 904

6203 Брусарци 15 595

6204 Bълчедръм 20 865

6205 Bършец 17 151

6206 Георги Дамяново 15 689

6207 Лом 56 972

6208 Mедковец 9 089

6209 Mонтана 100 178

6210 Чипровци 13 096

6211 Якимово 10 792

6301 Батак 11 983

6302 Белово 14 775

6303 Брацигово 18 122

6304 Bелинград 68 494

6305 Лесичово 12 695

6306 Пазарджик 179 107

6307 Панагюрище 39 161

6308 Пещера 38 298

6309 Pакитово 25 306

6310 Cептември 43 102

6311 Cтрелча 11 095

6312 Cърница 8 793

6401 Брезник 18 913

6402 Земен 16 833
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1 2 3

6403 Kовачевци 12 802

6404 Перник 171 728

6405 Pадомир 46 510

6406 Tрън 19 226

6501 Белене 17 977

6502 Гулянци 22 050

6503 Долна Mитрополия 37 425

6504 Долни Дъбник 25 694

6505 Искър 12 701

6506 Левски 37 707

6507 Hикопол 19 286

6508 Плевен 203 325

6509 Пордим 11 331

6510 Червен бряг 51 710

6511 Kнежа 25 461

6601 Aсеновград 129 856

6602 Брезово 16 420

6603 Kалояново 21 275

6604 Kарлово 95 305

6605 Кричим 14 973

6606 Лъки 10 313

6607 „Mарица“ 54 148

6608 Перущица 8 834

6609 Пловдив 555 752

6610 Първомай 48 336

6611 Pаковски 46 691

6612 „Pодопи“ 63 989

6613 Cадово 26 654

6614 Стамболийски 36 626

6615 Cъединение 19 550

6616 Xисаря 25 312

6617 Куклен 21 057

6618 Сопот 17 578

6701 Завет 22 565

6702 Исперих 54 186

6703 Kубрат 44 676

6704 Лозница 26 339

6705 Pазград 103 635

6706 Cамуил 24 967

6707 Цар Калоян 13 612

1 2 3

6801 Борово 11 608

6802 Бяла 28 586

6803 Bетово 27 506

6804 Две могили 17 653

6805 Иваново 18 183

6806 Pусе 253 966

6807 Cливо поле 21 865

6808 Ценово 10 898

6901 Aлфатар 10 802

6902 Главиница 28 234

6903 Дулово 61 200

6904 Kайнарджа 13 504

6905 Cилистра 106 786

6906 Cитово 13 629

6907 Tутракан 31 813

7001 Kотел 40 885

7002 Hова Загора 75 670

7003 Cливен 207 727

7004 Tвърдица 26 399

7101 Баните 14 993

7102 Борино 10 107

7103 Девин 25 273

7104 Доспат 15 756

7105 Златоград 23 907

7106 Mадан 31 205

7107 Hеделино 18 303

7108 Pудозем 23 336

7109 Cмолян 88 594

7110 Чепеларе 15 688

7225 Столична община 2 112 511

7301 Антон 3 612

7302 Божурище 13 982

7303 Ботевград 57 760

7304 Годеч 13 209

7305 Горна Mалина 13 073

7306 Долна баня 10 403

7307 Драгоман 17 994

7308 Eлин Пелин 39 269

7309 Eтрополе 23 434

7310 Златица 11 429

7311 Ихтиман 34 177
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

СПОРАЗУМЕНИЕ
за дарение на медицинска апаратура и лични 
предпазни средства между Министерството 
на здравеопазването на Република България 

и Свободна държава Бавария
(Одобрено с Решение № 397 от 16 юни 2022 г. 
на Министерския съвет. В сила от датата на 

подписването му – 27 октомври 2022 г.)

Днес в гр. София между:
1. Министерството на здравеопазването на 

Република България със седалище и адрес 
на управление: площад „Света Неделя“ № 5, 
гр. София 1000, ЕИК 000695317, представля-
вано от д-р Асен Меджидиев – министър на 
здравеопазването, и Мария Беломорова – ди-
ректор на дирекция „Бюджет и финанси“, 
наричано по-долу Дарен, от една страна,

и
2. Свободна държава Бавария със седалище 

и адрес на управление: Баварската държавна 
канцелария, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 
Мюнхен, представлявана от д-р Флориан 
Херман – ръководител на Баварската дър-
жавна канцелария, държавен министър по 
федералните и медийни въпроси, наричана 
по-долу Дарител, от друга страна,

беше сключено настоящото споразумение, 
с което страните се споразумяха за следното:

1 2 3

7312 Kопривщица 4 195

7313 Kостенец 23 159

7314 Kостинброд 28 774

7315 Мирково 8 339

7316 Пирдоп 15 259

7317 Правец 16 158

7318 Cамоков 73 603

7319 Cвоге 39 827

7320 Cливница 17 656

7321 Чавдар 3 311

7322 Челопеч 4 691

7401 Братя Даскалови 19 595

7402 Гурково 11 439

7403 Гълъбово 24 569

7404 Kазанлък 127 860

7405 Mъглиж 21 149

7406 Николаево 8 951

7407 Oпан 15 875

7408 Павел баня 29 479

7409 Pаднево 38 594

7410 Cтара Загора 248 999

7411 Чирпан 41 790

7501 Aнтоново 28 309

7502 Oмуртаг 62 856

7503 Oпака 13 274

7504 Попово 59 286

7505 Tърговище 127 945

7601 Димитровград 105 136

7602 Ивайловград 20 429

7603 Любимец 20 873

7604 Mаджарово 14 438

7605 Mинерални бани 18 101

7606 Cвиленград 47 482

7607 Cимеоновград 18 545

7608 Cтамболово 32 610

7609 Tополовград 23 157

7610 Xарманли 53 532

7611 Xасково 167 389

7701 Велики Преслав 27 296

7702 Bенец 23 112

1 2 3

7703 Bърбица 27 114

7704 Kаолиново 37 198

7705 Kаспичан 17 439

7706 Hикола Kозлево 16 751

7707 Hови пазар 41 342

7708 Cмядово 13 990

7709 Xитрино 25 337

7710 Шумен 155 254

7801 Болярово 17 973

7802 Eлхово 32 200

7803 Cтралджа 28 117

7804 „Tунджа“ 49 177

7805 Ямбол 137 843

Общо 14 200 000

744
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Чл. 1. (1) При условията на настоящото 
споразумение Дарителят дарява веднага, без-
възмездно и безусловно на Дарения за нуждите 
на лечебни и здравни заведения медицинска 
апаратура и лични предпазни средства, опи-
сани в приложение № 1.

(2) Направеното дарение е на обща стойност 
184 934,40 евро (без ДДС) или 361 700,25 лв.

Чл. 2. Дареният приема с благодарност 
направеното дарение и се съгласява то да се 
използва за нуждите на лечебни и здравни 
заведения.

Чл. 3. За приемането и предаването на 
направеното дарение страните чрез техните 
представители подписват приемно-предава-
телен протокол, приложение № 2. Вещите, 
предмет на дарението, се намират на адрес: 
складова база на Българския Червен кръст, 
с. Лозен, България, от 30.11.2021 г., и прие-
мането и предаването им ще се осъществи 
на същия адрес.

Чл. 4. С настоящото споразумение стра-
ните изрично потвърждават и се съгласяват, 
че дарението и приемането му не създават 
каквито и да е условия, тежести и обвързаности 
за Дарения, и/или че Дарителят не получава 
нищо срещу предоставеното дарение.

Чл. 5. Дарителят заявява, че гореописаните 
вещи, предмет на дарението, отговарят на 
Европейските стандарти.

Чл. 6. Настоящото споразумение може 
да бъде изменено и допълнено по взаимно 
съгласие на страните, изразено писмено. В 
случай че възникнат спорове между страните 
във връзка с изпълнението на споразумението, 
същите ще бъдат уредени приятелски.

Чл. 7. Настоящото споразумение влиза в 
сила от датата на подписването му.

Настоящото споразумение е съставено в 
два еднообразни екземпляра на английски и 
български език, по един за всяка от страните.

За Министерството на 
здравеопазването на 
Република България:
Д-р Асен Меджидиев,
министър
Мария Беломорова,
директор на дирекция
„Бюджет и финанси“

За Свободна държава
Бавария:

Д-р Флориан Херман,
държавен министър,

ръководител на Бавар-
ската държавна 

канцелария

Приложение № 1 
към чл. 1, ал. 1

Оборудване Бр.

1. Монитор Mindray EPM 12 10

2. Респиратори Philips Respironics V60 10

3. Philips BTS3404 A SU-22 V60/система за 
еднократно командно дишане с кабел и 
камера, 22 мм

100

4. Маски Philips с размери S/M/L/XL обо-
рудване към BG Philips V60, оборудване 
към Philips Respironics V60

400

5. Philips High Flow маска за нос размер S 100

6. Philips High Flow маска за нос размер M 100

7. Philips High Flow маска за нос размер L 100

8. Philips SE Коляно за маска с w/NVO 
капачка, Стандартно коляно за маска с 
конектор за пулверизатор NIVO

50

9. Philips ACC Бронхоскопско коляно, Click 
Stylе

50

Приложение № 2  
към чл. 3

Свободна държава Бавария
Място на предаване: София

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ № 1
С настоящия протокол страните удостоверяват приемането и предаването на дарените вещи 

съгласно споразумението за дарение, които се намират на територията на Република България 
от 30 ноември 2021 г.:

#

Описание Количес-
тво

Ед. цена, 
евро

(без ДДС)

Ед. цена, 
лв.
(без 

ДДС)

Обща 
стойност,

евро
(без ДДС)

Обща 
стойност, 

лв.
(без ДДС)

1

Респиратор Philips Respironics V60
Брой/сериен номер: 201040717/201040627/ 
201040657/201040670/201040372/201040549/ 
201040636/201040555/2014040805

10 12 556,00 24 557,40 125 560,00 245 574,01

2

Philips BTS3404 A SU-22 V60/система за 
еднократно командно дишане с кабел и 
камера, 22 мм/Philips Art.Nr.: 1122059/
кутия от 10 бр.

10 317,25 620,49 3 172,50 6 204,87

3

Маска Philips в размери S/M/L/XL – обо-
рудване към BG Philips V60-
оборудване към Philips Respironics V60 – вся-
ка с по 10 броя на размер в кутия/
кутия от 40 бр.

10 1 728,00 3 379,67 17 280,00 33 796,74
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#

Описание Количес-
тво

Ед. цена, 
евро

(без ДДС)

Ед. цена, 
лв.
(без 

ДДС)

Обща 
стойност,

евро
(без ДДС)

Обща 
стойност, 

лв.
(без ДДС)

4

Philips High Flow маска за нос размер S
Philips артикул № 1134196
Кутия от 10 бр.

10 428,25 837,58 4 282,50 8 375,84

5

Philips High Flow маска за нос размер M
Philips артикул № 1134197
Кутия от 10 бр.

10 428,25 837,58 4 282,50 8 375,84

6

Philips High Flow маска за нос размер L
Philips артикул № 1134198
Кутия от 10 бр.

10 428,25 837,58 4 282,50 8 375,84

7

Philips SE Коляно за маска с w/NVO капачка
Стандартно коляно за маска с конектор за 
пулверизатор NIVO
Philips артикул № 1120969
Кутия от 5 бр.

10 23,25 45,47 232,50 454,73

8

Philips ACC Бронхоскопско коляно, Click 
Style
Philips артикул № 1120984
Кутия от 5 бр.

10 29,25 57,21 292,50 572,08

Общо     159 385,00 311 729,96
Общата стойност на дарението възлиза на:
Евро – 159 385,00
Левове – 311 729,96
Приложения х 4
Документ за доставка № 6638
Съобщение за безопасност на Philips
Ръководство за използване на респиратор Respironics V60/V60 Plus
Декларация на производителя за сигурността на медицинските устройства – MDS2

Предоставено от: Получено от:
Свободна държава Бавария  Министерство на здравеопазването
 на Република България

Приложение № 2  
към чл. 3

Свободна държава Бавария
Място на предаване: София

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ № 2
С настоящия протокол страните удостоверяват приемането и предаването на дарените вещи 

съгласно споразумението за дарение, които се намират на територията на Република България 
от 30 ноември 2021 г.:

#

Описание Коли-
чество

Ед. цена, 
евро

(без ДДС)

Ед. цена, 
лв.

(без ДДС)

Обща
стойност, евро

(без ДДС)

Обща
стойност, лв.
(без ДДС)

9

Mindray Monitor EPM 12
Със следното оборудване:
1 x Монитор ePM 12M
1 x Подвижна стойка
1 х ЕКГ комплект
1 x SpO2 комплект
1 x NiBP комплект
1 x Захранващ кабел
1 x Namual комплект
1 x Перила с кука
1 x IBP модул
1 x Exadyn Combitrans кабел
1 x Приемник за налягане Exadyn

10 2 554,94 4 997,03 25 549,40 49 970,28
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#

Описание Коли-
чество

Ед. цена, 
евро

(без ДДС)

Ед. цена, 
лв.

(без ДДС)

Обща
стойност, евро

(без ДДС)

Обща
стойност, лв.
(без ДДС)

9

Combitrans
1 x Температурна сонда
1 x Кабел за температура

1 Комплект

Общо 25 549,40 49 970,28
Общата стойност на дарението възлиза на:
Евро – 25 549,40
Левове – 49 970,28
Приложения х 2
Документ за доставка № 6638
Сервизно ръководство за използване на пациентски монитор
Предоставено от: Получено от:
Свободна държава Бавария  Министерство на здравеопазването
 на Република България

657

МИНИСТЕРСТВО 
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните ме-
сечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за 
Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за 
длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.; изм. и 
доп., бр. 4, 16, 69 и 106 от 2018 г., бр. 3, 40, 84, 93 и 107 от 2020 г., бр. 41 и 102 от 2021 г., бр. 34, 

47, 62 и 77 от 2022 г.)

§ 1. В приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6 „В. Лица, работещи по трудово правоот-
ношение“, раздел „II. Специалисти със средно образование и професионална квалификация“, 
раздел „III. Специалисти със средно образование“, раздел „IV. Помощен персонал със средно 
образование“, раздел „V. Квалифицирани работници“, раздел „VI. Неквалифицирани работници“ 
и раздел „VII. Приложни специалисти със спомагателни функции и средно образование (за слу-
жители, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗИДЗМВР (ДВ, 
бр. 81 от 2016 г.) и за държавни служители със средно образование, чиито правоотношения се 
преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 2 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)“ се правят следните 
изменения на начална заплата за длъжност:

„В. ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

№ Длъжностни 
наименования

Код по Националната класифика-
ция на професиите и длъжностите

Заплата за длъжност
начална максимална

1 2 3 4 5 6

II. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

II.1. Първа група        

1 Техник, строителство и архитектура 3112 3009 780 1 188

2 Технически ръководител, строителство 3123 3001 780 1 188

II.2. Втора група      

1 Техник. инвеститорски контрол 3112 3007 780 1 084

2 Инспектор, контрол на общоопасни 
средства 3119 3048 780 1 084

3 Техник, гражданско строителство (кон-
структор) 3112 3004 780 1 084

4 Техник-механик, експлоатация на ав-
томобилния транспорт 3115 3045 780 1 084

5 Техник, механик/дозиметрични при-
бори 3115 3004 780 1 084
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№ Длъжностни 
наименования

Код по Националната класифика-
ция на професиите и длъжностите

Заплата за длъжност
начална максимална

1 2 3 4 5 6

6 Техник, механик/организационни тех-
ника и технически средства 3115 3004 780 1 084

7 Техник, механик/технически контрол 
на МПС 3115 3004 780 1 084

8 Техник, производствени резултати 3119 3010 780 1 084

9 Организатор/въоръжението 3343 3007 780 1 084

10 Организатор/вещево осигуряване 3343 3007 780 1 084

11 Организатор/финансиране на строи-
телството 3343 3007 780 1 084

12 Счетоводител 2411 6004 780 1 084

13 Техник, асансьорна техника 3113 3002 780 1 084

14 Техник, електронна техника 3114 3007 780 1 084

15 Техник-механик, климатична, венти-
лационна и хладилна техника 3115 3039 780 1 084

16 Техник, механик/нестандартно проти-
вопожарно оборудване 3115 3004 780 1 084

17 Техник, телекомуникации 3522 3007 780 1 084

18 Технолог/производствена база 3119 3044 780 1 084

19 Лаборант/аналитик 7549 2005 780 1 084

20 Лаборант, препаратор 3212 3006 780 1 084

21 Фотограф 3431 3001 780 1 084

22 Техник, електрически системи 3113 3006 780 1 084

23 Техник, медицинска техника 3119 3006 780 1 084

24
Административен секретар/Организа-
тор на Академичен съвет и Специали-
зиран научен съвет – АМВР

3343 3001 780 1 084

25 Техник-механик самолетна техника 3115 3018 780 1 084

26 Техник-механик 3115 3004 780 1 084

27 Авиомеханик 3155 3001 780 1 084

28 Ветеринарен техник (фелдшер) 3240 3003 780 1 084

III. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

III.1. Първа група        

1 Технически сътрудник към кабинета 
на министър 3359 3027 780 2 036

2 Управител, спортни дейности 1431 3016 780 1 075

3 Управител/общежитие 1120 7023 780 1 075

4 Управител/учебна база 1120 7023 780 1 075

5 Управител, стол 1412 3007 780 1 075

6 Управител, хижа 1439 3006 780 1 075

7 Дактилоскопист 3355 3010 780 1 075

8 Технически изпълнител по заплаща-
нето на труда 4110 2006 780 1 075

9 Сътрудник, охрана/граничен контрол 5414 3010 780 1 075

10 Сътрудник, охрана 5414 3010 780 1 075

11 Инструктор 5169 3007 780 1 075

12 Оркестрант 2652 6004 780 1 075

13 Оператор, център обаждания 4222 3001 780 1 075

III.2. Втора група      
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№ Длъжностни 
наименования

Код по Националната класифика-
ция на професиите и длъжностите

Заплата за длъжност
начална максимална

1 2 3 4 5 6

1 Касиер, домакин/„Пътна полиция“ 4311 2002 780 1 063

2 Системен оператор 3513 3003 780 1 063

3 Оператор, стая с контролни съоръже-
ния/СОД 3522 3016 780 1 063

4 Началник, склад 4321 2021 780 1 063

III.3. Трета група      

1 Завеждащ, административна служба 4110 2001 780 1 051

2 Отчетник, планиране на материали 4322 2002 780 1 051

3 Технически изпълнител – „Пътна по-
лиция“ 4110 2006 780 1 051

4 Технически изпълнител – „Човешки 
ресурси“ 4110 2006 780 1 051

5 Технически изпълнител учебно-мето-
дическа дейност 4110 2006 780 1 051

6 Технически изпълнител научно-при-
ложно звено 4110 2006 780 1 051

7 Диспечер, транспортни средства 4323 2007 780 1 051

8 Управител/ведомствен жилищен фонд 1120 7023 780 1 051

9 Телефонист/междуселищен номератор 4223 2002 780 1 051

10 Секретар 4120 2001 780 1 051

11 Завеждащ, техническа служба 4110 2002 780 1 051

IV. ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

IV.1. Първа група        

1 Снабдител, доставчик 4321 2015 780 1 036

2 Домакин 4321 3022 780 1 036

3 Организатор/медицински регистратор 3343 3007 780 1 036

4 Машинописец I категория 4131 2001 780 1 036

IV. 2. Втора група

1 Технически изпълнител 4110 2006 780 1 013

2 Деловодител 4415 2003 780 1 013

3 Магазинер 4321 2008 780 1 013

4 Машинописец II категория 4131 2001 780 1 013

IV.3. Трета група

1 Куриер 9621 0001 780 1 006

2 Продавач, бюфет 5212 0001 780 1 006

3 Продавач, книги 9520 0002 780 1 006

4 Сервитьор 5131 2004 780 1 006

5 Администратор, хотел 4224 3002 780 1 006

6 Касиер 5230 1001 780 1 006

7 Калкулант 4311 2001 780 1 006

8 Дезинфектатор 5329 1003 780 1 006

V. КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ

1 Бояджия, сгради 7131 1001 780 1 051

2 Бръснар 5141 2002 780 1 051

3 Фризьор 5141 2001 780 1 051
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№ Длъжностни 
наименования

Код по Националната класифика-
ция на професиите и длъжностите

Заплата за длъжност
начална максимална

1 2 3 4 5 6

4 Водопроводчик (вътрешно водоснаб-
дяване и канализация) 7126 2002 780 1 051

5 Водач, електрокар 8344 2003 780 1 051

6 Водач, мотокар 8344 2004 780 1 051

7 Дърводелец 7115 2002 780 1 051

8 Електромонтъор 7412 2009 780 1 051

9 Заварчик 7212 1001 780 1 051

10 Кранист 8343 2001 780 1 051

11 Главен готвач 3434 2001 780 1 051

12 Готвач 5120 2001 780 1 051

13 Помощник-готвач 5120 2003 780 1 051

14 Майстор-сладкар 7512 2008 780 1 051

15 Сладкар 5120 2002 780 1 051

16 Транжор 7511 1019 780 1 051

17 Машинист, пътно-строителни машини 8342 2007 780 1 051

18 Автомонтьор 7231 2001 780 1 051

19 Монтьор, печатарско оборудване 7233 2025 780 1 051

20 Монтьор, вътрешноотоплителни ин-
сталации 7127 2003 780 1 051

21 Монтьор, ремонт на машини и обо-
рудване 7233 2031 780 1 051

22 Монтьор, поддръжка на инсталации и 
оборудване 7233 2030 780 1 051

23 Моделиер-конструктор, облекла 7531 3009 780 1 051

24 Огняр 8182 2004 780 1 051

25 Печатар/полиграфист 7322 2014 780 1 051

26 Монтьор, корабно оборудване 7233 2019 780 1 051

27 Работник по ремонт на въоръжението 7549 2020 780 1 051

28 Ретушор 7321 2029 780 1 051

29 Сарач 7536 1021 780 1 051

30 Работник, строителството 9312 0003 780 1 051

31 Стругар 7223 1015 780 1 051

32 Фрезист 7223 2041 780 1 051

33 Шивач 7533 1014 780 1 051

34 Шлосер 7222 3011 780 1 051

35 Шофьор, противопожарен автомобил 8332 2001 780 1 051

36 Шофьор, товарен автомобил 8332 2010 780 1 051

37 Шофьор, автобус 8331 2002 780 1 051

38 Шофьор, лекотоварен автомобил 8322 2006 780 1 051

39 Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 
и повече тона 8332 2005 780 1 051

40 Шофьор, лек автомобил до 9 места 8322 2002 780 1 051

41 Шофьор, тежкотоварен автомобил 8332 2009 780 1 051

VI. НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ

1 Гледач, служебни животни 5164 1009 780 929

2 Камериер/камериерка 5162 1001 780 929
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№ Длъжностни 
наименования

Код по Националната класифика-
ция на професиите и длъжностите

Заплата за длъжност
начална максимална

1 2 3 4 5 6

3 Перач, ръчно 9121 0003 780 929

4 Общ работник 9622 0001 780 929

5 Работник, кухня 9412 0003 780 929

6 Работник, озеленяване 9214 0015 780 929

7 Спасител, плаж 5419 1002 780 929

8 Санитар 5321 1002 780 929

9 Пазач 9510 0005 780 929

10 Чистач 9112 0004 780 929

VII. Приложни специалисти със спомагателни функции и средно образование (за служители, чиито право-
отношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) и за държавни 
служители със средно образование, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 2 от 
ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)

1 Старши специалист 3359 3022 780 1 258

2 Младши специалист 3359 3021 780 1 172
“

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 

2023 г.
Министър: 

Иван Демерджиев
642

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за 
измерване на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти 
с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 31 от 
1999 г.; изм., бр. 52 от 2000 г., бр. 93 от 2003 г.; 
изм. и доп., бр. 34 от 2011 г.; изм., бр. 102 от 

2012 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 49 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Автоматичните системи за измерване, 

използвани от операторите на големи горивни 
инсталации при извършване на СНИ, следва 
да осигуряват непрекъснато подаване в реално 
време в ИАОС на измерените валидирани 
средночасови стойности (след корекция за 
съдържанието на водна пара в отпадъчните 
газове и при нормативно изискваното кис-
лородно съдържание) на емисиите на вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух, 
съгласно условията в издадените комплексни 
разрешителни. Изпълнителната агенция по 
околна среда осигурява на РИОСВ достъп в 
реално време до подаваните данни.

(3) Записите от данните по ал. 2 могат да 
се ползват като доказателствено средство за 
установяване и доказване на нарушения на 
законодателството по опазване на околната 
среда.“

§ 2. В § 1 от допълнителната разпоредба 
се създава т. 2:

„2. „Голяма горивна инсталация“ е горивна 
инсталация, чиято обща номинална входяща 
топлинна мощност е равна или по-голяма от 
50 MW, независимо от използвания/те вид/
ове гориво/а.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Изпълнителната агенция по околна 

среда осигурява изпълнението на изисквани-
ята на чл. 49, ал. 2 в срок до три месеца от 
влизането в сила на тази наредба.

§ 4. Операторите на големи горивни ин-
сталации привеждат автоматичните системи 
за измерване в съответствие с изискванията 
на чл. 49, ал. 2 в срок до шест месеца от 
влизането в сила на тази наредба.

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

Министър: 
Росица Карамфилова-Благова

632

ВЪРХОВЕН 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 15 юли 2022 г.

по административно дело № 5915 от 2022 г.

Върховният административен съд на Репуб-
лика България – трето отделение, в закрито 
заседание в състав: председател: Марио Ди-
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митров, членове: Любка Петрова, Юлиян 
Киров, изслуша докладваното от съдията 
Любка Петрова по административно дело 
№ 5915/2022 г.

Производството е по реда на чл. 190 от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Делото е образувано по реда на чл. 185 и 
сл. от АПК по жалба на Националното сдру-
жение на частните болници – юридическо лице 
с нестопанска цел, със седалище в гр. София 
срещу няколко разпоредби от Договор № РД-
НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и 
допълнение на Националния рамков договор 
за медицинските дейности между Национал-
ната здравноосигурителна каса и Българския 
лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 37 
от 17.05.2022 г.). Обжалваните разпоредби са, 
както следва:

1. § 71, с който се създава нов чл. 368а в 
НРД 2020 – 2022 г. и се определят утвърдени 
месечни стойности на здравноосигурителните 
плащания за лечебните заведения – изпълни-
тели на болнична медицинска помощ, и се 
определя размерът на основните трудови въз-
награждения на медицинските специалисти;

2. § 72, с който в чл. 369 от НРД 2020 – 
2022 г. се заменят ал. 2 – 13 и се създават 
санкционни механизми за прихващане при 
неизпълнение на изискванията по § 71;

3. § 91, с който се придава обратно действие 
на новите разпоредби.

Към него е присъединено дело № 5916/2022 г. 
на ВАС за съвместно разглеждане на жалба 
на Многопрофилна болница за активно лече-
ние „Сърце и Мозък“ – ЕАД, със седалище в 
гр. София срещу същите разпоредби.

В двете жалби се съдържат особени иска-
ния по реда на чл. 190 от АПК за спиране 
на действието на обжалваните разпоредби на 
подзаконовия нормативен акт. Исканията на 
лицата са идентични и са мотивирани със 
следните съображения: действието на обжалва-
ните разпоредби може да причини значителни 
и труднопоправими вреди на изпълнителите 
на медицинска помощ и в още по-голяма сте-
пен – на задължително здравно осигурените 
лица (ЗЗОЛ): материални вреди, а също и 
непоправими и необратими неимуществени 
вреди. Има реален и непосредствен риск 
болниците да бъдат оставени без достатъчен 
финансов ресурс само по преценка на НЗОК. 
Това, от своя страна, ще застраши интересите 
на пациентите поради невъзможност от стра-
на на лечебните заведения за покриване на 
останалите разходи, свързани с консумативи, 
лекарства и т.н. Освен това, част от разпо-
редбите, а именно § 71, ал. 1 – 3 и § 72 от 
Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. 
влизат в противоречие със задължителната 
съдебна практика, известна на ответника. 
Последиците от преднамереното незачитане 
на задължителната съдебна практика са теж-

ки и труднопоправими, засягат самите устои 
на държавата и затова действието им трябва 
незабавно да бъде спряно.

По делото са постъпили и допълнителни 
писмени аргументи в подкрепа на искането 
за спиране от втория жалбоподател в следния 
смисъл: § 71 от изменението нито овластява 
изпълнителя на медицинска помощ при из-
черпване на договореното финансиране да 
откаже да предостави поискана медицинска 
помощ, нито може да го ангажира да поеме 
финансовата тежест от предоставената услуга 
без финансово покритие, какъвто е директ-
ният резултат от изменените разпоредби на 
чл. 368а, ал. 1 – 3 от НРД на медицинските 
дейности за 2020 – 2022 г., създадени с До-
говора № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. 
При сравнителен анализ на представените 
от дружеството данни е видно, че финансо-
вият дефицит на лечебните заведения, които 
управлява дружеството за периода януа-
ри – май 2022 г., възлиза на 9 816 653 лв. и 
ще продължи да се задълбочава с времето. 
Съответно прогнозният дефицит глобално за 
периода януари – ноември 2022 г. е в размер на 
25 416 799 лв. Следвайки логиката на § 71 от 
Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г., 
болниците в Плевен и Бургас, собственост 
на дружеството, трябва да понесат за своя 
сметка тези разходи, работейки в рамките на 
утвърдените им стойности, което неизбежно 
ги обрича на фалит. Последицата от това 
неефективно разпределение на бюджета на 
НЗОК съобразно оспореното изменение ще 
бъде остър недостиг на финансови средства 
за нормалното осъществяване на дейността 
на двете лечебни заведения, което сериозно 
възпрепятства лечението на здравноосигуре-
ните пациенти.

По делото е присъединена за съвместно 
разглеждане и жалба от Сдружението на об-
щинските болници в България, юридическо 
лице, регистрирано в регистъра на ЮЛНЦ 
към Агенцията по вписванията за извършване 
на общественополезна дейност в сферата на 
здравеопазването, по адм.д. № 6383/2022 г. 
на ВАС. Сдружението обжалва посоченото 
изменение в цялост, както и конкретни раз-
поредби – § 43, 63, 71, 72 и § 91, ал. 1 от него.

Сдружението също е отправило искане по 
реда на чл. 190 от АПК за спиране на разши-
рения обхват от обжалвани от тях разпоредби 
(§ 43, 63, 71, 72 и § 91, ал. 1).

С § 43 се създава задължение за ръково-
дителите на лечебни заведения да използват 
не по-малко от 50% от приходите на лечеб-
ното заведение за разходи за персонал, а при 
установено несъответствие НЗОК заплаща 
на това заведение извършените дейности по 
цени на дейности, намалени до определено с 
изменението ниво.
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С § 63 се въвежда ново правило НЗОК и 
Българският лекарски съюз (БЛС) да планират 
и договарят закупуването за ЗОЛ на меди-
цинска помощ в рамките на едни конкрет-
но договорени обеми; от представители на 
НЗОК и БЛС, участващи в подписването на 
НРД, да се извършват наблюдение и анализ 
за изпълнението на договорените обеми, а 
БЛС текущо да получава информация за ка-
совото изпълнение на здравноосигурителните 
плащания. Допълнително НЗОК осъществява 
контрол за онези изпълнители на болнична 
помощ, за които при анализа се наблюдава 
превишение на средствата за здравноосигу-
рителни плащания.

По третата жалба наличието на правен ин-
терес от спирането е обоснован със следното:

Лечебните заведения се финансират от 
НЗОК, но това не променя правното им поло-
жение на търговци. Специалният механизъм 
на финансиране не е причина и не обуславя 
основание държавата да се намесва и да оп-
ределя по императивен начин правилата на 
определяне на работната заплата. Работната 
заплата на лекари и другите медицински спе-
циалисти в лечебните заведения е функция 
на количеството, интензитета, сложността 
и качеството на положения труд, на квали-
фикацията на конкретния медицински спе-
циалист и на други фактори. Предвид това, 
нормативното вмешателство в правилата на 
договорната свобода, както и администри-
рането на взаимоотношенията между рабо-
тодател и работник рефлектират и влизат в 
пряко противоречие с правата и законните 
интереси на лечебните заведения – работо-
датели и доставчици на медицински услуги. 
В този смисъл, ако се допусне предварител-
ното изпълнение на изменението, и то със 
задна дата, това ще доведе до влошаване на 
финансовото състояние на жалбоподателя и 
неговите членове (общински болници), което 
е илюстрирано с приложени към жалбата 
таблици, поради вменяването на задължение 
на лечебните заведения принудително и неза-
бавно да увеличат възнагражденията. Освен 
това фиксираните лимити за болниците не 
им позволяват да компенсират по-високите 
разходи за възнаграждения с увеличаване 
на дейността си, но им създават задължение 
да поддържат количеството и качеството на 
медицинската услуга. Има и лечебни заведе-
ния, които според основните специалности 
и направления, по които работят, няма да 
ползват увеличение на цените на пътеките, 
а ще имат задължение да увеличат трудовите 
възнаграждения. В този случай има реален 
и непосредствен риск болниците да бъдат 
оставени без достатъчен финансов ресурс. 
Доколкото действието на обжалваните раз-
поредби засяга неограничен кръг от болници, 

това ще постави в риск цялата система на 
здравеопазването, при това ефектът ще бъде 
усетен още в рамките на следващите месеци.

Издателите на оспорения акт – министърът 
на здравеопазването и Националната здрав-
ноосигурителна каса (НЗОК), са оспорили 
жалбите и исканията в писмени становища. 
Двамата ответници ги смятат за недопусти-
ми, евентуално неоснователни по аргументи, 
изложени в придружителните писма към 
административната преписка.

Ответникът – Българският лекарски съюз 
(БЛС), след допълнително дадена му възмож-
ност посочва, че не са налице основания за 
спиране на процесните разпоредби. В постъпи-
лия от съюза отговор на първите две жалби се 
изтъква, че с евентуалното спиране действието 
на оспорените разпоредби ще бъде поставено 
под опасност от блокиране заплащането на 
закупуваната от НЗОК медицинска помощ, 
тъй като ще настъпят формални неясноти по 
прилагане на останалите изменени разпоредби 
от НРД, които остават действащи. За НЗОК 
и за лечебните заведения няма да е ясно по 
какви цени от договорените с НРД следва да 
се заплащат определените периоди по ново-
създадения чл. 338г от НРД.

Съдът намира обединените три искания 
за спиране на действието на оспорените раз-
поредби на нормативния административен 
акт (§ 43, 63, 71, 72 и 91 от Договор № РД-
НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и 
допълнение на Националния рамков договор 
за медицинските дейности между Национал-
ната здравноосигурителна каса и Българския 
лекарски съюз за 2020 – 2022 г. – ДВ, бр. 37 
от 17.05.2022 г.) за процесуално допустими 
като подадени от лица, които имат правен 
интерес от оспорването.

След като ги разгледа по същество, Вър-
ховният административен съд, трето отделе-
ние, ги намери за основателни по следните 
съображения:

Съгласно чл. 190, ал. 1 от АПК оспорването 
не спира действието на подзаконовия норма-
тивен акт, освен ако съдът постанови друго.

Законодателната преценка за налагащо се 
незабавно действие на оспорения подзаконов 
нормативен акт е продиктувана от презумпция 
за особена важност и значимост на обществе-
ните отношения, предмет на акта, и необходи-
мостта от своевременната им регламентация.

В хипотезата на чл. 190, ал. 1, предл. 2 
от АПК съдът може да постанови друго, ако 
са налице основанията по чл. 166, ал. 2 от 
АПК, приложими субсидиарно по силата 
на чл. 196 от АПК: изпълнението би могло 
да причини на оспорващия значителна или 
труднопоправима вреда. Видът и размерът 
на евентуалните вреди, които могат да бъдат 
претърпени, подлежат на доказване от лицето, 
което прави искането. Необходимо е да се 
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установи пряка причинна зависимост между 
действието на предписаните общи правила за 
поведение и вероятността от настъпване на 
реални вредоносни последици за оспорващия.

С процесното изменение на НРД в оспо-
рените му части се предвижда, считано от 
1.01.2022 г., да се утвърдят месечни стойности 
на здравноосигурителните плащания за лечеб-
ните заведения – изпълнители на болнична 
медицинска помощ, и да се определи разме-
рът на основните трудови възнаграждения на 
медицинските специалисти като фиксирана 
част от сумата, отпускана по всяка кли-
нична пътека. Това обаче не може да стане 
директно, а чрез преизчисление и допълни-
телно договаряне на конкретните размери в 
съответствие с колективния трудов договор 
в отрасъл „Здравеопазване“. Последният не 
е публикуван в регистъра на Изпълнителна 
агенция „Главна инспекция по труда“. Освен 
това се въвежда санкция за несъобразяването 
с новоустановените правила за разпределение 
по пера на средствата, отпускани по клинични 
пътеки (КП) от НЗОК, която представлява 
намаление на заплащаните от касата суми, 
въпреки изискването медицинската помощ 
да се запази в пълния є обем и качество. 
Същевременно НЗОК отказва да заплаща дей-
ности, чиято стойност надвишава месечните 
стойности, договорени с лечебните заведения 
и определени по реда на чл. 4 от ЗБНЗОК за 
2022 г. (обемът на тези дейности не може да 
бъде прогнозиран от лечебните заведения, 
поради свободата на здравноосигурените лица 
сами да избират в кое здравно заведение да 
получат болнична помощ).

Възможността съдът да упражни правомо-
щието си по чл. 190, ал. 1, предл. 2 от АПК 
(да спре действието на оспорения подзаконов 
нормативен акт) е обвързана от преценка за 
наличието на обстоятелствата по чл. 166, ал. 2 
от АПК – възможността да настъпят значи-
телни или труднопоправими вреди за оспор-
ващия, респективно за останалите адресати 
на акта. Във всеки конкретен случай съдът, 
разглеждащ искане за спиране действието 
на подзаконов нормативен акт, преценява 
дали действието му може да причини такива 
вреди на адресата, които да бъдат противо-
поставени на презумирания с чл. 190, ал. 1 
от АПК държавен и обществен интерес за 
действие на приетия подзаконов нормативен 
акт. Изискването по чл. 166, ал. 4 във връз-
ка с ал. 2 от АПК се отнася за доказване на 
възможността да настъпят значителни или 
труднопоправими вреди. В конкретния случай 
оспорените в жалбите разпоредби, от една 
страна, преразпределят средствата в бюджета 
на болницата, а от друга страна, ограничават 
възможността да се получи заплащане в пълен 
размер на извършената дейност при оказване 
на болнична медицинска помощ, ако не са 

правилно преразпределени или надвишават 
договорените лимити (нещо, върху което 
болничните заведения нямат контрол, тъй 
като в противен случай би означавало при 
достигане на лимита да отказват лечение на 
болни, явяващи се „надлимитни“ бройки). 
Поради задължението на лечебните заведения 
като изпълнители по договори да оказват 
медицинска помощ на здравноосигурени 
лица (гарантирана им от разпоредбите на 
чл. 81 и 85 от Закона за здравето) и поради 
определянето на предварителни стойности 
за осъществяване на дейността на болниците 
това би могло да доведе до ограничаване на 
тяхната дейност. Определянето на стойностите 
в рамките на бюджета на НЗОК за болнична 
помощ ще доведе до незаплащане на извър-
шени вече от лечебните заведения дейности и 
това би довело до настъпване на значителни 
имуществени вреди за тях.

Поради това, че оспорените разпоредби 
биха затруднили или отложили оказването 
на медицинска помощ, вероятно е да нас-
тъпят значителни и труднопоправими вреди 
и за пациентите, което обуславя нуждата от 
защита на обществения интерес. Следва да се 
отбележат в случая водещите мотиви на TP 
№ 5 от 8.09.2009 г. на ОСК на ВАС относно 
целите на допуснатото по силата на закон 
предварително изпълнение и допустимостта 
на неговото спиране, подчинени на принципа 
за съразмерност, а именно – „административ-
ният акт и неговото изпълнение да не засягат 
права и законни интереси в по-голяма степен 
от най-необходимото за целта, за която актът 
се издава“. В конкретния случай основателно 
жалбоподателите сочат като довод, че про-
мяната на финансирането, макар и привидно 
увеличена, а от друга страна лимитирането 
на дейността на здравните заведения, ще 
ограничи правото на пациента да се ползва 
от предпочитана от него болнична помощ 
в определено лечебно заведение. При опре-
деляне на фиксирани лимити за болниците 
последните нямат възможност да компенси-
рат по-високите разходи за възнаграждения 
с увеличаване на дейността си. Напротив, в 
оспорените разпоредби освен отказ да се запла-
тят тези разходи е предвидена и санкция при 
превишаване на определените лимити (което 
реално означава санкция при обслужване на 
повече пациенти), изразяваща се в компен-
сиране с размера на средствата, изплатени за 
работа при неблагоприятни условия, свързани 
с обявено извънредно положение, съответно 
извънредна епидемична обстановка.

В представените от жалбоподателите аргу-
менти се съдържат и направени изчисления 
и финансова обосновка на възможните зна-
чителни вреди, които ще настъпят за тях от 
прилагане на процесното изменение.
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На първо място, направено е сравнение 
между изменението на сумите, които ще се 
получават по клинични пътеки след измене-
нието, от което е видно, че не всички суми 
по КП се увеличават, нито се увеличават 
пропорционално. Основателен е аргументът, 
че въпреки увеличението на цените на някои 
клинични пътеки цената на други остава не-
променена или е намалена. Съдът възприема 
извода, че това реално ще се отрази на онези 
лечебни заведения, които според основните 
специалности и направления, по които рабо-
тят, няма да ползват увеличение на цените на 
пътеките, а ще имат задължение да увеличат 
трудовите възнаграждения. Приходите им оба-
че зависят от цените на пътеките, от броя на 
обслужените пациенти и от административно 
определените им месечни и годишни лимити 
и това е ново допълнително задължение без 
насрещно покритие. В този случай съвсем 
реален и непосредствен се явява рискът 
болниците да бъдат оставени без достатъчен 
финансов ресурс.

Основателен аргумент е и това, че уве-
личението на цените на пътеките не води 
автоматично до увеличаване на приходите. 
Това не са предварително изчислени бюджетни 
плащания, а плащания за извършена и отчетена 
дейност. Следователно има лечебни заведения, 
които според основните специалности и нап-
равления, по които работят (т.е. не работят 
по КП, чиято стойност е увеличена), няма да 
получат повече средства за дейността си, но 
ще имат задължение да увеличат трудовите 
възнаграждения.

На второ място, представени са финан-
сови разчети и обосновки за наличието на 
финансови затруднения на различните по 
вид общински и частни лечебни заведения 
към момента. Представени са изчисления, 
че те ще се задълбочат при прилагане на 
новите държавно установени правила за 
разпределение на средствата, които не дават 
възможност за гъвкавото им управление, с 
оглед належащите нужди на всяко лечебно 
заведение. Тази разлика и финансовата загу-
ба са толкова големи, че за оспорващите ще 
представляват значителна и труднопоправима 
вреда в периода на действие на разпоредба-
та. Трайната съдебна практика посочва, че 
наличието на парични загуби може да бъде 
компенсирано и по друг ред, поради което 
не може да послужи за единствен аргумент, 
противопоставим на охранявания обществен 
интерес, който налага допуснатото по закон 
предварително изпълнение на оспорения нор-
мативния акт. В настоящия случай обаче се 
касае за фундаментално, принципно изменение 
на правилата за разпределение на средствата, 
чиято евентуална незаконосъобразност няма 
да може да бъде компенсирана по някой от 
двата предвидени в АПК и ЗОДОВ начина. 

В този смисъл TP № 5 от 8.09.2009 г. на ОСК 
на ВАС посочва, че: „Допуснатото предва-
рително изпълнение от закона не съдържа 
законова презумпция за непогрешимост, за 
избягване на несъразмерност с конкретната 
ситуация и несъизмеримост на вредите с 
целите на издадения административен акт.“ 
Ето защо при наличието на съмнение, че с 
оспорените разпоредби може да се наруши 
или препятства възможността на болниците 
да осъществяват дейността си, а пациентите 
да получат непрекъсната висококачествена 
болнична помощ, съдът следва да спре дейст-
вието им до решаване на въпроса за тяхната 
законосъобразност с окончателен съдебен акт.

Предвид изложеното, съдът намира за 
основателно искането за спиране действието 
на оспорените разпоредби от подзаконовия 
нормативен акт (§ 43, 63, 71, 72 и 91 от Договор 
№ РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изме-
нение и допълнение на Националния рамков 
договор за медицинските дейности между 
Националната здравноосигурителна каса и 
Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г).

Водим от изложеното и на основание 
чл. 190, ал. 1 във връзка с чл. 166, ал. 4 във 
връзка с ал. 2 от АПК, Върховният админис-
тративен съд – трето отделение,

О П Р Е Д Е Л И :
Спира изпълнението на § 43, 63, 71, 72 и 

91 от Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 
2022 г. за изменение и допълнение на Наци-
оналния рамков договор за медицинските 
дейности между Националната здравнооси-
гурителна каса и Българския лекарски съюз 
за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 37 от 17.05.2022 г.).

Определението може да се обжалва с частна 
жалба в 7-дневен срок от съобщаването му 
на страните пред Върховния административен 
съд, петчленен състав.

След влизането му в сила да бъде изпра-
тено за обнародване в „Държавен вестник“ 
на основание чл. 190, ал. 2 от АПК.

Председател: 
Георги Чолаков

636

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8643 
от 6 октомври 2022 г.

по административно дело № 7650 от 2022 г.

Върховният административен съд на Репуб-
лика България – петчленен състав – I колегия, 
в закрито заседание в състав: председател: 
Емилия Миткова, членове: Милена Златкова, 
Аглика Адамова, Албена Радославова, Ка-
мелия Стоянова, изслуша докладваното от 
съдията Милена Златкова по административно 
дело № 7650/2022 г.
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Производството е по реда на дял трети, 
глава тринадесета от Административнопро-
цесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по три частни жалби: 1. на 
Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК), подадена чрез управителя є Петко 
Салчев и приподписана от юрк. Узунова; 2. 
на Българския лекарски съюз (БЛС), пода-
дена чрез пълномощника му адв. Фотев; 3. 
на министъра на здравеопазването, подадена 
чрез пълномощниците му юрк. Маринова и 
юрк. Любомирова, против Определение на 
тричленен състав на Върховния администра-
тивен съд, трето отделение, от 15.07.2022 г., 
постановено по адм.д. № 5915/2022 г., с ко-
ето на основание чл. 190, ал. 1 във връзка 
с чл. 166, ал. 4 във връзка с ал. 2 от АПК е 
спряно изпълнението на § 43, 63, 71, 72 и 91 
от Договор № РД-НС-01-4-13 от 29.04.2022 г. 
за изменение и допълнение на Националния 
рамков договор (НРД) за медицинските дей-
ности между НЗОК и БЛС за 2020 г. – 2022 г., 
съгласуван с министъра на здравеопазването 
(ДВ, бр. 37 от 17.05.2022 г.).

С доводи за недопустимост и неправилност 
на оспореното определение частните жалбо-
податели претендират неговата отмяна.

В срока по чл. 232 от АПК са постъпили 
възражения от Националното сдружение на 
частните болници чрез пълномощника му 
адв. Савова и от Националното сдружение на 
общинските болници (точното наименование 
на сдружението, вписано в търговския регис-
тър, е Сдружение на общинските болници в 
България) чрез пълномощник адв. Чобанова. 
С доводи за недопустимост на частните жал-
би и евентуално неоснователност на същите 
сдруженията искат да бъде оставено в сила 
определението на съда. Сдружението на об-
щинските болници в България претендира 
и присъждане на разноски за настоящото 
съдебно производство.

Върховният административен съд, петчле-
нен състав на първа колегия, при извършената 
проверка на атакуваното определение по реда 
на чл. 218 във връзка с чл. 236 от АПК приема 
за установено следното:

Частните жалби са подадени в срока по 
чл. 230 от АПК срещу подлежащ на оспорване 
съдебен акт съгласно чл. 229, ал. 1, т. 2 във 
връзка с чл. 166, ал. 3 от АПК от надлеж-
ни страни, конституирани като ответници 
по адм.д. № 5915/2022 г. с определение от 
29.06.2022 г., неподлежащо на обжалване, и 
за които оспореният съдебен акт е неблаго-
приятен, поради което са допустими.

Производството по адм.д. № 5915/2022 г. 
по описа на Върховния административен съд, 
трето отделение, е образувано по три жалби.

Националното сдружение на частните 
болници с ЕИК 176542129 и Многопрофил-
ната болница за активно лечение „Сърце и 

мозък“ – ЕАД, с ЕИК 203831564 оспорват 
§ 71, 72 и 91 от Договор № РД-НС-01-4-13 
от 29.04.2022 г. за изменение и допълнение 
на Националния рамков договор (НРД) за 
медицинските дейности между НЗОК и БЛС 
за 2020 г. – 2022 г. По отношение на § 91 е 
уточнено, че се обжалва само ал. 1 в частта є, 
с която се придава обратно действие на новите 
разпоредби (виж стр. 2 и 5 от първата жалба, 
съответно стр. 1 и 4 от втората). Заявено е 
искане за отмяна на § 91, ал. 1 в оспорената є 
част. Заявено е и искане за спиране изпълне-
нието на оспорените разпоредби на основание 
чл. 190, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 4а от 
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Сдружението на общинските болници в 
България с ЕИК 176307088 оспорва § 43, 63, 
71, 72 и § 91, ал. 1 от същия Договор № РД-
НС-01-4-13 от 29.04.2022 г. и заявява искане 
за спиране на изпълнението им. Видно от 
изложеното в жалбата, § 91, ал. 1 се оспорва 
изцяло.

Нито един от тримата жалбоподатели не 
оспорва § 91, ал. 2. Като е спрял изпълне-
нието на § 91 изцяло, първостепенният съд 
е постановил недопустимо определение в 
противоречие с чл. 166, ал. 2 от АПК, към 
която препраща ал. 4 от същия текст, по отно-
шение на част от него, за която не е сезиран 
от жалбоподателите с искане за спиране. С 
оглед изложеното настоящият съдебен състав 
намира за основателни доводите на НЗОК, 
развити в раздел III от жалбата є, и тези на 
министъра на здравеопазването в раздел II.1 
от жалбата му за недопустимост на опреде-
лението в тази му част.

Неоснователно е твърдението на НЗОК, 
че жалбоподателите са поискали спиране на 
изпълнението на § 91, ал. 1 само в частта му, 
определяща момента на влизане в сила на 
оспорените от тях текстове (§ 43, 63, 71, 72). 
Според изложените в жалбите основания за 
оспорване и заявените искания от жалбопода-
телите съдът е сезиран с искане за отмяната 
на § 91, ал. 1 в частта му, предвиждаща обра-
тно действие на всички разпоредби, изброени 
в т. 1 и 2. Следва обаче да се посочи, че по 
отношение на § 43, оспорен от Сдружението 
на общинските болници в България, не е 
предвидено, че влиза в сила от 1.01.2022 г., 
а от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“ (17.05.2022 г.). Както беше посочено 
по-горе, Сдружението на общинските болници 
в България оспорва § 91, ал. 1 изцяло, вкл. 
в частта, регламентираща влизане в сила на 
по-голямата част от разпоредбите на договора 
от датата на обнародването му в „Държавен 
вестник“, и иска спиране на изпълнението му.

Основателен обаче е доводът на НЗОК, 
че нито един от жалбоподателите не обос-
новава правен интерес от оспорването на 
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§ 91, ал. 1 относно влизане в сила на разпо-
редбите от договора, които не са обжалвали, 
нито обосновават искането си за спиране 
на изпълнението му в тази част. В жалбите 
се твърди незаконосъобразността му поради 
противоречие с нормативни актове от по-
висока степен – чл. 14, ал. 2 от Закона за 
нормативните актове (ЗНА) и чл. 54, ал. 6 
от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), но 
договорът за изменение и допълнение съдър-
жа и норми, които пряко не засягат права и 
законни интереси на жалбоподателите, нито 
биха могли да ги засегнат, доколкото не са 
свързани с осъществяваната от втория жал-
боподател и членовете на първия и третия 
жалбоподател дейност за предоставянето на 
болнична медицинска помощ, а с предоста-
вянето на извънболнична медицинска помощ. 
При това положение те е следвало да заявят 
и обосноват влизането в сила на кои норми 
засяга или би могло да засегне техни права 
и законни интереси в съответствие с чл. 168, 
ал. 1 от АПК, което не са направили.

Основателни са и доводите на частните 
жалбоподатели НЗОК и БЛС за недопустимост 
на оспореното определение в частта му, в която 
по искането на Сдружението на общинските 
болници в България съдът е спрял изпълне-
нието на § 43 от Договор № РД-НС-01-4-13 от 
29.04.2022 г. за изменение и допълнение на 
НРД за медицинските дейности между НЗОК 
и БЛС за 2020 г. – 2022 г.

С § 43 е създаден нов чл. 202а в НРД за 
медицинските дейности за 2020 г. – 2022 г., 
който гласи следното:

„Ръководителите на лечебните заведения, 
изпълнители на извънболнична медицинска 
помощ (МЦ/ДКЦ/МДЦ), използват не по-
малко от 50 % от приходите на лечебното 
заведение от НЗОК за извършените меди-
цински дейности за разходи за персонал. При 
установено несъответствие НЗОК заплаща на 
съответното лечебно заведение по цени на 
медицинските дейности, намалени до нивото 
на действащите цени по чл. 175в, колона „цена 
по реда на чл. 177б, ал. 3.“

Видно е от текста, че той вменява задъл-
жение само на ръководителите на лечебните 
заведения, изпълнители на извънболнична 
медицинска помощ, и те са изрично посоче-
ни – медицински център, медико-дентален 
център и диагностично-консултативен център 
(МЦ/ДКЦ/МДЦ).

Според TP № 2 от 12.02.2010 г. по т.д. 
№ 4/2009 г. на ОСК на Върховния админис-
тративен съд: „Сдруженията на юридически 
или физически лица, които са организаци-
онно обособени въз основа на закон, имат 
качеството на „организация“ по смисъла на 
Административнопроцесуалния кодекс съглас-
но даденото определение от допълнителната 
разпоредба на § 1, т. 2. Като организации в 

хипотезата на чл. 186 от Административно-
процесуалния кодекс, които са създадени по 
закон и устав да представляват и защитават 
общите интереси на своите членове, съслов-
ните (браншовите) организации и другите 
сдружения с нестопанска цел имат право да 
участват в административното производство 
за издаване на подзаконовия нормативен 
акт. Те могат да оспорват издадения подза-
конов нормативен акт в случаите, когато с 
него се засягат или могат да бъдат засегнати 
общи права, свободи или законни интереси 
или се пораждат задължения за членуващите 
в сдружението лица.“

От устава на Сдружението на общинските 
болници в България, публикуван в търговския 
регистър, се установява, че сдружението е 
юридическо лице, учредено съгласно Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел 
(ЗЮЛНЦ), с предмет на дейност: всестранно 
подпомагане на общинските болници с цел 
подобряване на медицинското обслужване на 
пациентите и населението и осъществяване 
на общественополезна дейност в сферата на 
здравеопазването (чл. 5). Членове на сдруже-
нието могат да бъдат болници с преобладава-
ща общинска собственост като юридически 
лица (чл. 9).

Според чл. 9, ал. 1 от Закона за лечебните 
заведения (ЗЛЗ) болниците са лечебни заведе-
ния за болнична помощ, а лечебните заведения 
за извънболнична помощ са изчерпателно из-
броени в чл. 8, ал. 1 от същия закон. Съгласно 
чл. 37, ал. 1 и 2 от ЗЛЗ лечебните заведения 
се учредяват като търговски дружества или 
кооперации и в предмета им на дейност за-
дължително се вписва осъществяването само 
на болнична помощ и/или на дейностите 
по чл. 26, ал. 1, чл. 26а, ал. 1, чл. 26б, ал. 1, 
чл. 27, ал. 1 и чл. 28а, ал. 1.

След като членовете на това сдружение 
са само общински болници, т.е. лечебни за-
ведения, изпълнители на болнична помощ, 
но не и лечебни заведения, изпълнители на 
извънболнична помощ (МЦ/ДКЦ/МДЦ), 
то не може да се приеме, че то има правен 
интерес по смисъла на чл. 186, ал. 1 от АПК 
да оспори норма от подзаконов нормативен 
акт, която не засяга и не би могла да засегне 
права, свободи или законни интереси или да 
породи задължения за членуващите в него 
лица, доколкото същите не са нейни адресати.

За да е допустимо искането за спиране из-
пълнението на нормативен административен 
акт, трябва оспорващият да докаже правен 
интерес, който се презумира при доказан 
правен интерес от оспорването. Това е така, 
защото спирането на допуснато предварител-
но изпълнение на оспорен административен 
акт от съда по реда на чл. 166, ал. 2 – 4 от 
АПК има за цел временно до разрешаването 
на правния спор, свързан със законосъо-
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бразността на административния акт, да се 
преустанови изпълнението му с цел защита 
на претендираното от оспорващия право. 
Според чл. 166, ал. 2 от АПК искането за 
спиране е допустимо само при наличието на 
висящо дело и по аргумент на противното то 
е недопустимо при недопустима жалба.

С оглед изложеното настоящият съдебен 
състав намира, че неправилно първостепен-
ният съд е приел исканията на жалбоподате-
лите за спиране изпълнението на § 91, ал. 1 
в частта му, в която регламентира влизане 
в сила на текстове от договора, които не 
се оспорват с жалбите, за допустимо и ос-
нователно. Оспореното определение в тази 
му част е недопустимо като постановено по 
недопустимо искане.

Неоснователни обаче са доводите на ми-
нистъра на здравеопазването, изложени в т. I.1 
от частната му жалба, за липсата на правен 
интерес от оспорването на § 63, 71, 72 и § 91, 
ал. 1 в частта му, в която предвижда, че § 63, 
71 и 72 влизат в сила от 1.01.2022 г., съответно 
за искането за спиране изпълнението им, за 
двете сдружения – на частните и общинските 
болници. Това е така, защото създадените 
с § 63, 71 и 72 нови разпоредби в НРД за 
медицинските дейности за 2020 г. – 2022 г. и 
изменените такива от НРД касаят дейността 
на изпълнителите на болнична медицинска 
помощ, а според уставите на двете сдружения, 
учредени по реда на ЗЮЛНЦ, целите им са 
свързани именно с подобряване условията 
за предоставянето на болнична медицинска 
помощ на пациентите и подпомагане на чле-
нуващите в тях болници (частни и общински). 
В този смисъл е цитираното по-горе TP № 2 
от 12.02.2010 г. по т.д. № 4/2009 г. на ОСК на 
Върховния административен съд, задължител-
но за съдилищата съгласно чл. 130, ал. 2 от 
Закона за съдебната власт (ЗСВ). Налице е 
правен интерес и за Многопрофилна болница 
за активно лечение „Сърце и мозък“, обсто-
ятелство, което не се оспорва от частните 
жалбоподатели.

Сдружението на общинските болници в 
България оспорва § 63 изцяло, съответно ос-
порва изцяло създадения с него чл. 341а. Иска 
спиране изпълнението на този параграф и на 
§ 91, ал. 1 в частта му, в която предвижда, 
че § 63 влиза в сила на 1.01.2022 г. В жалбата 
си твърди, че с чл. 341а на НЗОК се възлагат 
контролни функции в противоречие с чл. 6, 
ал. 1 от Закона за здравното осигуряване 
(ЗЗО), което ще доведе до недопустима намеса 
в стопанския живот на лечебните заведения 
в противоречие със Закона за ограничаване 
на административното регулиране и админи-
стративния контрол върху стопанската дейност 
(ЗОАРАКСД).

Тези доводи са относими към проверката 
за законосъобразност на чл. 341а от НРД, съз-
даден с § 63 от оспорения договор за неговото 
изменение и допълнение, но не и към предмета 
на производството по чл. 166, ал. 2, съответно 
ал. 4 от АПК. Тъй като жалбоподателят не 
твърди, че изпълнението на тази норма, която 
влиза в сила на 1.01.2022 г., ще му причини 
значителни или труднопоправими вреди и не 
обосновава по никакъв начин искането си за 
спиране на нейното изпълнение, а представе-
ните счетоводни отчети не са свързани с тази 
негова част, неправилно тричленният състав 
е счел същото за основателно и го е уважил.

С разпоредбите на § 71 и 72 от Договор 
№ РД-НС-01-4-13 от 29.04.2022 г. за изменение 
и допълнение на НРД между НЗОК и БЛС за 
медицински дейности 2020 г. – 2022 г. съдът 
е съобразил създадените с тях текстове от 
НРД – чл. 368а и ал. 2 – 9 от чл. 369, които 
задължават изпълнителите на болнична ме-
дицинска помощ да осъществяват дейността 
си при съобразяване с утвърдените им ме-
сечни стойности на здравноосигурителните 
плащания; определят разходите за персонал 
като процент от приходите от НЗОК за из-
вършените медицински дейности (по КП/
АПр/КПр); определят съотношението между 
минималното и максималното брутно трудово 
възнаграждение на медицинските специалис-
ти в лечебните заведения, изпълнители на 
болнична медицинска помощ, и начина на 
формиране на брутното трудово възнаграж-
дение; задължават лечебните заведения – из-
пълнители на болнична медицинска помощ, 
в срок до 1.08.2022 г. да приведат вътрешните 
правила за работните заплати в съответствие 
с размерите на основните трудови възна-
граждения по категории персонал съобразно 
колективния трудов договор в отрасъл „Здра-
веопазване“ (КТД) 2022 г.; регламентират, че 
надвишението на стойността на отчетените 
през месеца дейности спрямо определената 
месечна стойност се компенсира с размера 
на средствата, изплатени за работа при не-
благоприятни условия, свързани с обявено 
извънредно положение, съответно извънредна 
епидемична обстановка; регламентират ред и 
начини за контрол на изпълнението на въве-
дените правила и санкции при неизпълнение.

За да спре изпълнението на § 71 и 72 и 
§ 91, ал. 1, т. 1 в частта є относно влизане 
в сила на § 71 и 72 на 1.01.2022 г., съдът е 
приел, че оспорените норми, от една страна, 
преразпределят средствата в бюджета на бол-
ниците, а от друга, ограничават възможността 
им да получат заплащане в пълен размер на 
извършената дейност по оказване на болнична 
медицинска помощ, ако средствата не са пра-
вилно разпределени според въведените с тях 
правила или надвишават месечните норми, 
поради което ще причинят на жалбоподателите 
значителни имуществени вреди, което е видно 
и от направените от тях прогнозни изчисле-
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ния и финансови обосновки. Допълнително 
е аргументирал спирането на изпълнението с 
това, че при фиксирани лимити за дейностите 
на болниците последните няма да могат да 
компенсират увеличените разходи за персонала 
с приходи от увеличена дейност, доколкото 
оспорените разпоредби предвиждат санкция 
при превишаване на установените лимити. 
Поради изложеното съдът е обосновал извод, че 
действието на оспорените текстове би довело 
до отлагане или би затруднило оказването на 
болнична медицинска помощ на пациентите.

Настоящият съдебен състав преценява 
определението в тази му част за валидно, 
допустимо и правилно.

Правилно съдът е приел, че жалбопода-
телите не само са заявили какви вреди ще 
настъпят за тях при действието на оспорените 
разпоредби, но и са доказали вероятността от 
настъпването на значителни икономически 
вреди чрез съпоставянето на прогнозните раз-
ходи за персонал и бюджетните им средства. 
Правилен е изводът на съда, че спирането на 
изпълнението следва да се допусне в защита на 
особено важни интереси, противопоставими на 
правата, които оспорените норми охраняват.

С оглед прецизност следва да се уточни, 
че при липсата на основание за спиране из-
пълнението на § 91, ал. 1, т. 1 в частта му 
относно влизане в сила на § 63 на 1.01.2022 г., 
същият е влязъл в сила на посочената дата. 
При съобразяване на определенията на Кон-
ституционния съд на Република България по 
допустимостта на исканията за установяване 
на противоконституционност на разпоредби 
от закони за изменение и допълнение на 
закони следва да се приеме, че на съдебен 
контрол за законосъобразност подлежи не § 63 
от Договор № РД-НС-01-4-13 от 29.04.2022 г. 
за изменение и допълнение на Националния 
рамков договор (НРД) за медицинските дей-
ности между НЗОК и БЛС за 2020 г. – 2022 г., 
а създаденият с него чл. 341а от НРД. При 
спряно изпълнение на § 91, ал. 1, т. 1 в част-
та є относно влизане в сила на § 71 и 72 на 
1.01.2022 г. предмет на оспорване са § 71 и 72 
от договора за изменение и допълнение на 
НРД (виж Определение от 9.10.2018 г. по к.д. 
№ 14/2018 г., Определение от 10.07.2008 г. по 
к.д. № 5/2008 г., Определение от 4.06.2009 г. по 
к.д. № 6/2009 г., Определение от 29.09.2015 г. 
по к.д. № 6/2015 г.).

По така изложените мотиви оспореното 
определение следва да се обезсили като 

недопустимо в частта му, в която е спряно 
изпълнението на § 91, ал. 2, § 43 и на § 91, 
ал. 1 в частта му, предвиждаща влизане в сила 
на § 43, както и § 91, ал. 1, т. 1 и 2 относно 
влизане в сила на разпоредбите, кои то не са 
оспорени, и да се отмени в частта му, в коя-
то е спряно изпълнението на § 63 и на § 91, 
ал. 1, т. 1 в частта му, предвиждаща влизане 
в сила на § 63. В останалата му част следва 
да бъде оставено в сила.

Искането на ответника по частната жал-
ба – Сдружението на общинските болници 
в България – за присъждане на разноски за 
настоящото производство е неоснователно. 
Съгласно чл. 143 от АПК разноски се дължат 
с оглед изхода от спора, свързан с оспорване-
то на административния акт, но не и с оглед 
изхода от обезпечителното производство, как-
вото е настоящото, в рамките на основното. 
Поради това разноски следва да се присъдят 
с крайния акт на съда.

Мотивиран така и на основание чл. 221, 
ал. 2 и 4 във връзка с чл. 236 от АПК Вър-
ховният административен съд в петчленен 
състав на първа колегия

О П Р Е Д Е Л И :
Обезсилва Определението на тричленен 

състав на Върховния административен съд, 
трето отделение, от 15.07.2022 г., постановено 
по адм.д. № 5915/2022 г. в частта му, в която 
е спряно изпълнението на § 91, ал. 2, § 43 и 
на § 91, ал. 1, т. 1 и 2 в частта му, предвижда-
ща влизане в сила на разпоредби от Договор 
№ РД-НС-01-4-13 от 29.04.2022 г. за изменение 
и допълнение на Националния рамков дого-
вор за медицинските дейности между НЗОК 
и БЛС за 2020 г. – 2022 г., с изключение на 
§ 63, 71 и 72.

Прекратява производството в тази част.
Отменя Определението на тричленен 

състав на Върховния административен съд, 
трето отделение, от 15.07.2022 г., постановено 
по адм.д. № 5915/2022 г. в частта му, в която 
е спряно изпълнението на § 63 и на § 91, 
ал. 1, т. 1 в частта му, предвиждаща влизане 
в сила на § 63.

Оставя в сила определението в останалата 
му част.

Определението не подлежи на обжалване.
Председател: 

Георги Чолаков
637
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-74 
от 30 януари 2023 г.

На основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона 
за лечебните растения и след разглеждане на 
представената информация от всички регионални 
инспекции по околна среда и водите от посто-
янно действаща експертна група, сформирана 
със Заповед № РД-111 от 26. 01.2022 г., изменена 
със Заповед № РД-63 от 25.01.2023 г., издадени 
от министъра на околната среда и водите,

I. Определям:
Допустимите за събиране количества бил-

ки (кг сухо тегло) от естествените находища, 
извън територията на националните паркове, 
съгласно приложението, на следните 11 вида 
лечебни растения:

– Божур червен (Paeonia peregrina Mill.);
– Зърнастец елшовиден (Frangula alnus Mill.);
– Иглика лечебна (Primula veris L.);
– Катраника, пелин бял (Artemisia alba Turra);
– Лазаркиня, еньовче ароматно (Galium 

odoratum (L.) Scop.);
– Лудо биле, старо биле (Atropa belladonna L.);
– Ранилист лечебен (Betonica officinalis L.);
– Решетка безстъблена (Carlina acanthifolia 

All.);
– Тлъстига лютива, жълто прозориче (Sedum 

acre L.);
– Трън кисел (Berberis vulgaris L.);
– Шапиче (Alchemilla vulgaris complex).
II. Забранявам:
1. Събирането в националните паркове на 

билки от видовете лечебни растения по т. I.
2. Събирането на билки от естествените им 

находища от видовете лечебни растения по т. I 
извън количествата и районите, определени в 
приложението към тази заповед. 

3. Разпределянето на билки от видовете 
лечебни растения по т. I на билкозаготвителни 
пунктове, които не отговарят на изискванията 
на Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, 
на които трябва да отговарят билкозаготвител-
ните пунктове и складовете за билки, издадена 
от министъра на здравеопазването и министъра 
на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 85 от 
2004 г.; изм., бр. 66 от 2018 г.).

4. Събирането на билки от естествените им 
находища на територията на цялата страна от 
следните видове лечебни растения:

– Бенедиктински трън, пресечка (Cnicus 
benedictus L.);

– Волски език  (Phyllitiss colopendrium (L.) 
Newm.);

– Горицвет пролетен (Adonis vernalis L .);
– Дилянка лечебна, валериана (Valeriana 

officinalis L.);
– Залист бодлив  (Ruscus aculeatus L.);
–  Из т ра вни че ,  с т рашниче (Asp len ium 

trichomanes L.);
– Исландски лишей (Cetraria islandica (L.) Ach.);
– Исоп лечебен (Hyssopus officinalis L. ssp. 

aristatus (Godr.)Briq.);
– Какула едроцветна (Salvia tomentosa Mill.);
– Копитник (Asarum europaeum L.);
– Мечо грозде (Arctostaphyllos uva-urs i(L.) 

Spreng);
– Момина сълза (Convallaria majalis L.);
– Оман бял (Inula helenium L.);
– Папаронка жълта, жълт мак (Glaucium 

flavum Crantz);
– Пелин сантонинов (Artemisia santonicum L.);
– Пирински (мурсалски, алиботушки) чай 

(Sideritis scardica Griseb.);
– Пищялка панчичева (Angelica pancici Vand.);
– Плаун бухалковиден (Lycopodium clavatum L.);
– Риган бял (Origanum vulgare L. ssp. Hirtum 

(Link) Ietswaart);
– Ружа лечебна (Althaea officinalis L.);
– Салеп (Orchissp. diversa);
– Смил жълт (Helichr ysum arenarium (L.) 

Moench .);
– Хуперция иглолистна, плаун обикновен 

(Huperzia selago (L.) Bernh.= Lycopodium selago L.);
– Цистозира (Cystoseira barbata (GoodetVood) 

Ag.).
5. Ограниченията и забраните по настоящата 

заповед не се отнасят за количествата билки, 
събирани за лични нужди в количества, съглас-
но § 1, т. 18 от допълнителните разпоредби на 
Закона за лечебните растения.

6. Изключението по т. 5 не се прилага за 
пирински (мурсалски, алиботушки) чай (Sideritis 
scardica Griseb.).

На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за 
лечебните растения настоящата заповед да се 
обнародва в „Държавен вестник“.

Контрола по изпълнение на настоящата за-
повед възлагам на директорите на регионалните 
инспекции по околна среда и водите.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:  
Р. Карамфилова-Благова
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МИНИСТЕРСТВО  
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-11 
от 1 февруари 2023 г.

Със Заповед № РД-02-15-122 от 20.08.2014 г. на 
министъра на регионалното развитие е одобрен 
подробен устройствен план – парцеларeн план 
(ПУП – ПП) за обект: Модернизация на същест-
вуващото трасе на път І-8 „Калотина – СОП“ 
от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 
до км 32+447.20. В процеса на строителство 
на обекта в Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) са постъпили писма от община Сливница, 
„Огняново К“ – АД, „Минерал 2000“ – ЕООД, 
Министерството на отбраната на Република 
България и Българската агенция за инвестиции 
с мотивирани предложения за изграждане на 
пътен възел. Новият пътен възел, ситуиран на 
км 21+004, ще свързва съществуващото трасе на 
общинския път SFO3214 „Драгоман – Сливница“ с 
път I-8, както и с Алдомировското блато, с Полеви 
учебен полигон „Сливница“ на Министерството 
на отбраната и ще осигури движението на тежки 
камиони, обслужващи кариера „Козяк“, завод за 
негасена и хидратна вар „Пуклина“ и други про-
изводствени обекти в региона. За реализацията на 
пътния възел при км 21+004 на път I-8 се налага 
изменение на действащия ПУП – ПП, одобрен 
със Заповед № РД-02-15-122 от 20.08.2014 г. на 
министъра на регионалното развитие.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 
136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2, чл. 
129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 110, ал. 
1, т. 5 и чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 13, т. 2, букви 
„б“ и „в“ от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ); заявление с вх. № АУ 13-5/16.09.2022 г., 
допълнено с писмо вх. № АУ 13-5(2)/8.12.2022 г. 
от АПИ; Заповед № РД-02-15-111 от 22.11.2021 г. 
на министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството за разрешаване изработването на 
проект за изменение на ПУП – ПП, разгласена 
по реда на чл. 124б от ЗУТ; съобщаване на про-
екта за изменение на ПУП – ПП с обявление 
в бр. 4 от 14.01.2022 г. на „Държавен вестник“; 
доказателства за извършено разгласяване по реда 
на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ; писмо с изх. № 09-03-
7/15.02.2022 г. от община Сливница; писмо изх. 
№ ОВОС-55/10.10.2022 г. на Министерството на 
околната среда и водите; становище изх. № СТ-84-
692/14.02.2022 г. на Министерството на културата; 
Решение № КЗЗ-18 от 9.11.2022 г. на Комисията за 
земеделските земи за утвърждаване на трасе за 
проектиране на обекти в земеделски земи; писмо 
изх. № 12-7167/8.12.2022 г. от дирекция „Поземлени 
отношения и комасация“ – Министерство на зе-
меделието; становище рег. № 120700-8/5.01.2022 г. 
на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност 
и защита на населението“ – София; становище 
рег. № 05-00-33/8.08.2022 г. на Главна дирекция 
„Инфраструктура на отбраната“, Министерство 
на отбраната; писмо рег. № 578500-235, екз. 
№ 2/11.01.2022 г., от дирекция „Управление на 
собствеността и социални дейности“, Министер-
ство на вътрешните работи; писмо рег. № 12 2186, 
екз. 2/6.12.2021 г., от Държавна агенция „Разуз-

наване“; писмо рег. № Д-3332, екз. 2/20.12.2021 г., 
от Държавна агенция „Национална сигурност“; 
писмо изх. № ЦУ-ЕСО-9752#1/23.12.2021 г. от 
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; 
писмо изх. № 1204429699/17.12.2021 г. от „ЧЕЗ 
Разпределение България“ – АД; писмо изх. 
№ БТГ-24-00-1545(7)/3.12.2021 г. от „Булгар-
трансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № ОМ-1.9.5.2-
29/6.01.2022 г. от „Овергаз мрежи“ – АД; писмо 
изх. № ЖИ-49855/29.11.2022 г. от ДП „Национал-
на компания „Железопътна инфраструктура“; 
писмо изх. № СКЗЗВ-02-325(1)/14.12.2021 г. от 
Басейнова дирекция „Дунавски район“; писмо 
изх. № 1019/9.12.2021 г. от „Напоителни систе-
ми“ – ЕАД, София клон; писмо изх. № ТО-06-
199/9.12.2021 г. от „Водоснабдяване и канализа-
ция“ – ЕООД – София; съгласувателно писмо 
с рег. № ДАЕУ-19995/8.12.2021 г. от Държавна 
агенция „Електронно управление“; съгласувател-
но становище рег. индекс 12-00-347/20.12.2021 г. 
на „Българска телекомуникационна компа-
ния“ – ЕАД; писмо с изх. № 1557/24.03.2022 г. от 
„А1 България“ – ЕАД, София 2; писмо изх. № TI 
49580/14.12.2021 г. от „Цетин България“ – ЕАД; 
удостоверение за приемане на проект за изменение 
на кадастралната карта и кадастралните регистри 
№ 25-82422/21.03.2022 г., издадено от Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Софий-
ска област; протоколи № УТАТУ-01-02-10 от 
27.09.2022 г. и № УТАТУ-01-02-01 от 5.01.2023 г. 
от заседания на Националния експертен съвет по 
устройство на територията и регионална политика 
при Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството (МРРБ); Решение № 302 от 
20.04.2012 г. на Министерския съвет, с което път 
I-8 (Е 80) в участък „Граница Република Сър-
бия – о.п. София – Запад“ е обявен за национален 
обект и обект с национално значение, и Заповед 
№ РД-02-15-84 от 19.08.2022 г. на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството за 
предоставяне на правомощия по ЗУТ одобрявам  
проект за изменение на подробен устройствен 
план – парцеларен план за обект: Модернизация 
на съществуващото трасе на път І-8 „Калоти-
на – СОП“, от км 1+000 до км 48+270, участък 
от км 1+000 до км 32+447.20, в частта му, касае-
ща пътен възел при км 21+004, в землището на 
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска 
област, съгласно приетите и одобрени текстови 
и графични части, представляващи неразделна 
част от настоящата заповед. 

При реализацията на проекта да бъдат стриктно 
спазвани изискванията, поставени от админи-
страции и експлоатационни дружества.

На основание чл. 129, ал. 4 от ЗУТ заповедта 
да се изпрати за обнародване в „Държавен вест-
ник“ и да се публикува на интернет страницата 
на МРРБ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във 
връзка с чл. 132, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Администра-
тивнопроцесуалния кодекс настоящата заповед 
подлежи на обжалване пред Административния 
съд – София област, в 14-дневен срок от обна-
родването є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

За министър:  
П. Занева-Димитрова

736
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,  
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-42 
от 21 декември 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления рег. № 09-50684-7.04.2020 г. 
и № 09-51893-10.04.2020 г. на СГКК – Благоевград, 
и приложените към тях документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението 
в кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на:

I. С. Кавракирово, EKATTE 35081, община 
Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-547 от 
20.10.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 35081.26.4: 

площ: 2069 кв. м, пасище, собственост на Об-
щински поземлен фонд – Кавракирово;

поземлен имот с идентификатор 35081.32.17: 
площ: 4402 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 35081.51.8: 
площ: 13 723 кв. м, за водностопанско, хид-
ромелиоративно съоръжение, собственост на 
МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 35081.51.9: 
площ: 868 кв. м, за водностопанско, хидро-
мелиоративно съоръжение, собственост на 
МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 35081.51.10: 
площ: 10 140 кв. м, пасище, собственост на Об-
щина Петрич;

поземлен имот с идентификатор 35081.51.11: 
площ: 1953 кв. м, пасище, собственост на Община 
Петрич;

поземлен имот с идентификатор 35081.51.12: 
площ: 966 кв. м, пасище, собственост на Община 
Петрич;

поземлен имот с идентификатор 35081.52.3: 
площ: 6027 кв. м, пасище, собственост на Об-
щина Петрич;

поземлен имот с идентификатор 35081.58.2: 
площ: 10 291 кв. м, за водностопанско, хид-
ромелиоративно съоръжение, собственост на 
МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 35081.58.12: 
площ: 263 кв. м, пасище, собственост на Община 
Петрич;

поземлен имот с идентификатор 35081.59.11: 
площ: 1653 кв. м, пасище, собственост на Община 
Петрич;

сграда с идентификатор 35081.1.51.1: площ: 
78 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 35081.1.78.1: площ: 
51 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 35081.1.110.1: площ: 
95 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 35081.1.110.2: площ: 
4 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 35081.1.232.1: площ: 
98 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 35081.1.236.1: площ: 
79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 35081.1.236.2: площ: 
57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 35081.1.236.3: площ: 
41 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 35081.10.11.1: площ: 
81 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 35081.10.11.2: площ: 
18 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 35081.29.4.1: площ: 
29 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 35081.31.10.1: площ: 
21 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 35081.49.1.2: площ: 
42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 35081.64.7.1: площ: 
17 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 35081.64.7.2: площ: 
5 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 35081.1.69: 
напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС, 
площ преди промяната: 856 кв. м, площ след 
промяната: 1498 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.1.94: 
пасище, собственост на Общински поземлен 
фонд – Кавракирово, площ преди промяната: 
6464 кв. м, площ след промяната: 6264 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.1.216: 
пасище, собственост на Общински поземлен 
фонд – Кавракирово, площ преди промяната: 
13 351 кв. м, площ след промяната: 14 936 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.7.1: нива, 
собственост на Стоица Вангелова Кръстева и 
Кита Запрева Ангелска, площ преди промяната: 
11 157 кв. м, площ след промяната: 10 894 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.7.2: нива, 
собственост на Димитър Стойчев Проданов и 
Благой Теофанов Проданов, площ преди промя-
ната: 3787 кв. м, площ след промяната: 3639 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.7.3: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
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ственост на Общински поземлен фонд – Кавра-
кирово, площ преди промяната: 652 кв. м, площ 
след промяната: 647 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.7.4: 
нива, собственост на Панделия Стоянов Точев, 
площ преди промяната: 3430 кв. м, площ след 
промяната: 3345 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.7.5: 
нива, собственост на Мария Андонова Илиева, 
площ преди промяната: 3770 кв. м, площ след 
промяната: 3603 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.7.6: 
нива, собственост на Петър Илиев Петров, площ 
преди промяната: 3778 кв. м, площ след промя-
ната: 3777 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.7.121: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 5433 кв. м, 
площ след промяната: 7026 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.7.129: 
пасище, собственост на Общински поземлен 
фонд – Кавракирово, площ преди промяната: 
13 402 кв. м, площ след промяната: 13 242 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.8.74: за 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 
собственост на Община Петрич, площ преди про-
мяната: 257 кв. м, площ след промяната: 254 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.8.121: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 2803 кв. м, 
площ след промяната: 2789 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.8.212: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Петрич, площ преди промяната: 
4836 кв. м, площ след промяната: 4832 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.9.98: за 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 2486 кв. м, площ след промяната: 
2345 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.9.99: за 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 
собственост на Община Петрич, площ преди про-
мяната: 158 кв. м, площ след промяната: 136 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.9.121: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 2571 кв. м, 
площ след промяната: 2901 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.9.212: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Петрич, площ преди промяната: 
3027 кв. м, площ след промяната: 2918 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.10.1: 
нива, собственост на Илия Танушев Танчев, 
площ преди промяната: 1833 кв. м, площ след 
промяната: 1775 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.12.85: за 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1231 кв. м, площ след промяната: 
1262 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.12.86: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Петрич, площ преди промяната: 
6149 кв. м, площ след промяната: 6192 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.12.121: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 7637 кв. м, 
площ след промяната: 10 372 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.16.92: 
пасище, собственост на Общински поземлен 
фонд – Кавракирово, площ преди промяната: 
14 728 кв. м, площ след промяната: 14 773 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.16.95: за 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1214 кв. м, площ след промяната: 
1643 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.16.121: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 8911 кв. м, 
площ след промяната: 9067 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.17.1: 
нива, собственост на Мице Стоев Пасков, площ 
преди промяната: 4081 кв. м, площ след промя-
ната: 4039 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.17.3: 
нива, собственост на Иван Кирилов Пантев, 
площ преди промяната: 1926 кв. м, площ след 
промяната: 1865 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.17.4: 
нива, собственост на Вангелия Запрева Великова, 
Йорданка Запрева Малинова, Стоица Вангелова 
Кръстева, Мария Запрева Кръстева, Костадин 
Запрев Кръстев, Мирчо Кръстев Костадинов, 
Кита Запрева Ангелска, Соня Запрева Митова и 
Гергана Атанасова Тапанска, площ преди промя-
ната: 5835 кв. м, площ след промяната: 5835 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.17.8: 
нива, собственост на Митре Стоилов Чанев, 
площ преди промяната: 1942 кв. м, площ след 
промяната: 1919 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.17.93: за 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 2378 кв. м, площ след промяната: 
1010 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.21.8: 
нива, собственост на Вангел Христов Стоянов, 
площ преди промяната: 6035 кв. м, площ след 
промяната: 6034 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.21.124: 
пасище, собственост на Общински поземлен 
фонд – Кавракирово, площ преди промяната: 
28 016 кв. м, площ след промяната: 27 793 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.24.1: 
нива, собственост на Михо и Георги Кочови 
Попови, площ преди промяната: 28 139 кв. м, 
площ след промяната: 25 459 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.25.1: 
нива, собственост на Мице Стоев Пасков, площ 
преди промяната: 931 кв. м, площ след промя-
ната: 932 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.26.3: 
нива, собственост на Димитър Георгиев Велков, 
площ преди промяната: 12 388 кв. м, площ след 
промяната: 12 388 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 35081.26.5: 
пасище, собственост на Кръстьо Гоцев Христов 
и Димитър Борисов Божинов, площ: 4912 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.26.6: 
пасище, собственост на Общински поземлен 
фонд – Кавракирово, площ преди промяната: 
8671 кв. м, площ след промяната: 8588 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.26.7: 
пасище, собственост на Общински поземлен 
фонд – Кавракирово, площ преди промяната: 
8186 кв. м, площ след промяната: 5416 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.27.5: 
нива, собственост на Стоян и Серафим Янкови 
Димитрови, площ преди промяната: 26 202 кв. м, 
площ след промяната: 25 986 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.27.121: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 5437 кв. м, 
площ след промяната: 6185 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.28.108: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръже-
ние, собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1745 кв. м, площ след промяната: 
1712 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.32.6: 
пасище, собственост на Общински поземлен 
фонд – Кавракирово, площ преди промяната: 
517 кв. м, площ след промяната: 1533 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.32.11: 
пасище, собственост на Общински поземлен 
фонд – Кавракирово, площ преди промяната: 
7102 кв. м, площ след промяната: 6406 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.32.121: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
17 911 кв. м, площ след промяната: 14 243 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.34.19: 
нива, собственост на Димитър Стойчев Проданов, 
площ: 6434 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.34.20: 
нива, собственост на Благой Теофанов Проданов, 
площ преди промяната: 6434 кв. м, площ след 
промяната: 6433 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.34.110: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръже-
ние, собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1342 кв. м, площ след промяната: 
1327 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.34.119: 
пасище, собственост на Общински поземлен 
фонд – Кавракирово, площ преди промяната: 
7415 кв. м, площ след промяната: 4742 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.35.114: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1300 кв. м, площ след промяната: 
3310 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.35.118: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Общински поземлен фонд – Кавра-
кирово, площ преди промяната: 4213 кв. м, площ 
след промяната: 4207 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.44.11: 
нива, собственост на Общински поземлен 
фонд – Кавракирово, площ преди промяната: 
378 кв. м, площ след промяната: 486 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.44.15: 
пасище, собственост на Общински поземлен 
фонд – Кавракирово, площ преди промяната: 
8853 кв. м, площ след промяната: 8980 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.44.108: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 314 кв. м, площ след промя-
ната: 211 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.51.2: 
неизползвана нива (угар, орница), собственост на 
Тасе Йовчев Веселински, площ преди промяната: 
9976 кв. м, площ след промяната: 8279 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.51.3: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 57 934 кв. м, 
площ след промяната: 37 458 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.51.4: за 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 
собственост на Общински поземлен фонд – Кавра-
кирово, площ след промяната: 585 кв. м, площ 
след промяната: 380 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.51.7: 
пасище, собственост на Тасе Йовчев Веселински, 
площ преди промяната: 15 137 кв. м, площ след 
промяната: 15 169 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.52.1: 
водоем, собственост на „Напоителни систе-
ми“ – ЕАД, площ преди промяната: 29 222 кв. м, 
площ след промяната: 20 653 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.52.2: за 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 
собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промя-
ната: 1532 кв. м, площ след промяната: 1981 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.54.1: 
нива, собственост на Илия Танушев Танчев, 
площ: 3577 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.54.5: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Петрич, площ преди промяната: 
135 кв. м, площ след промяната: 133 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.54.97: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Общински поземлен фонд – Кавра-
кирово, площ преди промяната: 1598 кв. м, площ 
след промяната: 1623 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.57.37: 
водоем, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 1265 кв. м, площ след промя-
ната: 1373 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.57.49: 
нелесопригодна площ – дървесна растителност, 
храсти, собственост на БПЦ – БП, НСМ/Е, Ц „Св. 
пр. Илия“, площ преди промяната: 292 552 кв. м, 
площ след промяната: 292 445 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.58.9: 
неизползвана нива (угар, орница), собственост 
на Георги Иванов Ризов, площ преди промяната: 
13 828 кв. м, площ след промяната: 13 577 кв. м;



СТР.  92  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 14

поземлен имот с идентификатор 35081.58.10: 
неизползвана нива (угар, орница), собственост 
на Вангел Христов Спасов, площ: 13 440 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.58.13: 
неизползвана нива (угар, орница), собственост на 
Мария Андонова Илиева, площ преди промяната: 
12 125 кв. м, площ след промяната: 10 767 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.58.14: за 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 
собственост на Общински поземлен фонд – Кавра-
кирово, площ преди промяната: 807 кв. м, площ 
след промяната: 794 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.58.15: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Петрич, площ преди промяната: 
2739 кв. м, площ след промяната: 2681 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.58.16: за 
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, 
собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промя-
ната: 4475 кв. м, площ след промяната: 9335 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.58.17: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 
12 520 кв. м, площ след промяната: 5851 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.59.2: за 
съоръжение на канализация, собственост на Об-
щина Петрич, площ преди промяната: 2001 кв. м, 
площ след промяната: 766 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35081.59.3: 
водоем, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 26 657 кв. м, площ след про-
мяната: 24 343 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 35081.6.100: 

площ: 743 кв. м, за друг вид водно течение, вод- 
на площ, съоръжение, собственост на Община 
Петрич;

поземлен имот с идентификатор 35081.12.96: 
площ: 1902 кв. м, за друг вид водно течение, вод- 
на площ, съоръжение, собственост на Община 
Петрич;

поземлен имот с идентификатор 35081.27.101: 
площ: 586 кв. м, за друг вид водно течение, вод- 
на площ, съоръжение, собственост на Община 
Петрич;

поземлен имот с идентификатор 35081.32.13: 
площ: 1016 кв. м, за друг вид водно течение, водна 
площ, съоръжение, собственост на Общински 
поземлен фонд – Кавракирово;

поземлен имот с идентификатор 35081.33.15: 
площ: 3918 кв. м, пасище, собственост на Общин-
ски поземлен фонд – Кавракирово;

поземлен имот с идентификатор 35081.58.111: 
площ: 2268 кв. м, за водностопанско, хидромели-
оративно съоръжение, собственост на държавата 
чрез Министерството на земеделието и храните.

II. С. Кромидово, EKATTE 39935, община 
Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-549 от 
20.10.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 39935.69.29: 
площ: 6185 кв. м, водно течение, река, собственост 
на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.30: 
площ: 12 049 кв. м, водно течение, река, собстве-
ност на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.31: 
площ: 12 394 кв. м, водно течение, река, собстве-
ност на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.32: 
площ: 539 кв. м, за друг вид водно течение, вод- 
на площ, съоръжение, собственост на държава-
та – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.33: 
площ: 3142 кв. м, за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение, собственост на дър-
жавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.34: 
площ: 668 кв. м, за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение, собственост на дър-
жавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.35: 
площ: 206 кв. м, за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение, собственост на дър-
жавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.36: 
площ: 476 кв. м, за друг вид водно течение, вод- 
на площ, съоръжение, собственост на държава-
та – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.37: 
площ: 123 кв. м, за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение, собственост на дър-
жавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.38: 
площ: 231 кв. м, за друг вид водно течение, вод- 
на площ, съоръжение, собственост на държава-
та – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.39: 
площ: 12 219 кв. м, за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение, собственост на държа-
вата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.40: 
площ: 591 кв. м, за друг вид водно течение, вод- 
на площ, съоръжение, собственост на държава-
та – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.41: 
площ: 267 кв. м, за друг вид водно течение, вод- 
на площ, съоръжение, собственост на държава-
та – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.42: 
площ: 450 кв. м, за друг вид водно течение, вод- 
на площ, съоръжение, собственост на държава-
та – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.43: 
площ: 819 кв. м, за друг вид водно течение, вод- 
на площ, съоръжение, собственост на държава-
та – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.44: 
площ: 76 кв. м, за друг вид водно течение, водна 
площ, съоръжение, собственост на държава-
та – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.45: 
площ: 236 кв. м, за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение, собственост на дър-
жавата – МОСВ;
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поземлен имот с идентификатор 39935.69.46: 
площ: 275 кв. м, за друг вид водно течение, вод- 
на площ, съоръжение, собственост на държава-
та – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.47: 
площ: 630 кв. м, за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение, собственост на дър-
жавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.48: 
площ: 1078 кв. м, за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение, собственост на дър-
жавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.49: 
площ: 220 кв. м, за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение, собственост на дър-
жавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.50: 
площ: 105 кв. м, за друг вид водно течение, вод- 
на площ, съоръжение, собственост на държава-
та – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.51: 
площ: 2218 кв. м, за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение, собственост на дър-
жавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.52: 
площ: 1418 кв. м, за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение, собственост на дър-
жавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.53: 
площ: 586 кв. м, за друг вид водно течение, вод- 
на площ, съоръжение, собственост на държава-
та – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.54: 
площ: 2582 кв. м, за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение, собственост на дър-
жавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.55: 
площ: 510 кв. м, за друг вид водно течение, вод- 
на площ, съоръжение, собственост на държава-
та – МОСВ;

сграда с идентификатор 39935.31.5.1: площ: 
48 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 39935.69.1: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 59 060 кв. м, 
площ след промяната: 1617 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.69.296: за 
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, 
собственост на държавата чрез Министерството 
на земеделието и храните, площ преди промяната: 
32 753 кв. м, площ след промяната: 29 904 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.36.258: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Петрич, площ преди промя-
ната: 752 кв. м, площ след промяната: 553 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.37.165: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди 
промяната: 1162 кв. м, площ след промяната: 
3676 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.37.259: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 3215 кв. м, площ след промяната: 
1696 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.37.279: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1530 кв. м, площ след промяната: 
1072 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 39935.48.286: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 5848 кв. м, площ след промяната: 
2986 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.49.1: 
лозе, собственост на Сотир Стоев Мангезов, 
площ преди промяната: 7926 кв. м, площ след 
промяната: 7512 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.50.169: за 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 
собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промя-
ната: 858 кв. м, площ след промяната: 4846 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.50.182: за 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 
собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промя-
ната: 830 кв. м, площ след промяната: 8298 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.50.209: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 410 кв. м, площ след промя-
ната: 371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.50.269: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 6178 кв. м, площ след промяната: 
6065 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.50.271: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 4416 кв. м, площ след промяната: 
2695 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.50.281: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 5273 кв. м, площ след промяната: 
3235 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.50.287: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 5172 кв. м, площ след промяната: 
1486 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.51.284: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Петрич, площ преди промя-
ната: 728 кв. м, площ след промяната: 511 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.55.198: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръже-
ние, собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1249 кв. м, площ след промяната: 
1245 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.55.278: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
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собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 2774 кв. м, площ след промяната: 
2704 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.73.268: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 2143 кв. м, площ след промяната: 
2096 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39935.77.3: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 3068 кв. м, площ след промя-
ната: 2487 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имота.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

694

ЗАПОВЕД № РД-16-83 
от 21 декември 2022 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам 
производство по създаване на кадастрална карта 
и кадастрални регистри за урбанизираните тери-
тории в землищата на гр. Септември, гр. Ветрен, 
с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Семчиново и с. Си-
меоновец, община Септември, област Пазарджик, 
без териториите, за които кадастралната карта и 
кадастралните регистри са одобрени със запове-
ди на изпълнителния директор на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър и на началника 
на СГКК – Пазарджик. 

1. Правоспособното лице, на което се възлага 
изработването на кадастралната карта и кадас-
тралните регистри, е „Зенит – гео“ – ЕООД, впи-
сано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед 
№ 300-2-277 от 18.09.2002 г. на изпълнителния 
директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография 
и кадастър – Пазарджик, Община Септември и 
съответните кметства. 

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни 
да означат на свои разноски границите на позем-
лените имоти, намиращи се на територията на 
района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

695

ЗАПОВЕД № РД-16-84 
от 21 декември 2022 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам 
производство по създаване на кадастрална карта 
и кадастрални регистри за урбанизираните тери-

тории в землищата на с. Варник, с. Генералово, 
с. Дервишка могила, с. Димитровче, с. Костур, 
с. Левка, с. Лисово, с. Маточина, с. Мезек, с. Ми-
халич, с.  Младиново, с. Момково, с. Мустрак, 
с. Пашово, с. Пъстрогор, с. Равна гора, с. Рай-
кова могила, с. Сива река, с. Сладун, с. Студена, 
с. Чернодъб и с. Щит, община Свиленград, област 
Хасково. 

1. Правоспособното лице, на което се възлага 
изработването на кадастралната карта и кадас-
тралните регистри, е „Консултантска агенция 
Модекс“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, 
т. 8 ЗКИР със Заповед № 201 от 14.05.2001 г. на 
изпълнителния директор на Агенцията по ка-
дастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография 
и кадастър – Хасково, Община Свиленград и 
съответните кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни 
да означат на свои разноски границите на позем-
лените имоти, намиращи се на територията на 
района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

696

ЗАПОВЕД № РД-16-85 
от 21 декември 2022 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откри-
вам производство по създаване на кадастрална 
карта и кадастрални регистри за урбанизираните 
територии в землищата на с. Горна Брестница, 
с. Горна Гращица, с. Драговищица, с. Катрище, 
с. Коняво, с. Копиловци, с. Лозно, с. Мазарачево, 
с. Николичевци, с. Радловци, с. Ръсово, с. Скри-
няно, с. Соволяно, с. Таваличево, с. Шишковци 
и с. Ябълково, община Кюстендил, област Кюс-
тендил, без територията, за която кадастралната 
карта и кадастралните регистри са одобрени със 
заповеди на началника на СГКК – Кюстендил. 

1. Правоспособното лице, на което се възлага 
изработването на кадастралната карта и кадас-
тралните регистри, е „Консултантска агенция 
Аргус“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 
ЗКИР със Заповед № 931/25.09.2001 г. на изпъл-
нителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография 
и кадастър – Кюстендил, Община Кюстендил и 
съответните кметства. 

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни 
да означат на свои разноски границите на позем-
лените имоти, намиращи се на територията на 
района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

697
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ЗАПОВЕД № РД-16-86 
от 21 декември 2022 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откри-
вам производство по създаване на кадастрална 
карта и кадастрални регистри за урбанизира-
ните територии в землищата на с.  Априлци, 
с. Бенковски, с. Горно Кирково, с.  Джерово, 
с. Добромирци, с. Китна, с. Могиляне, с. Пре-
сека, с. Чакаларово и с. Шумнатица, община 
Кирково, област Кърджали. 

1. Правоспособното лице, на което се възлага 
изработването на кадастралната карта и кадас-
тралните регистри, е „Геоцвет“ – ЕООД, вписано 
в регистъра по чл.  12, т.  8 ЗКИР със Заповед 
№ РД-15-57 от 28.05.2014 г. на изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография 
и кадастър – Кърджали, Община Кирково и съ-
ответните кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни 
да означат на свои разноски границите на позем-
лените имоти, намиращи се на територията на 
района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

698

ЗАПОВЕД № РД-18-246 
от 22 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизиранaтa територия в землището на 
гр. Бобов дол, община Бобов дол, област Кюс-
тендил, без териториите, за които кадастралната 
карта и кадастралните регистри са одобрени със 
заповед на началника на Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Кюстендил. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 8.02.2022 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

699

ЗАПОВЕД № РД-18-247 
от 22 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизиранaтa територия в землището на 
с. Сапарево, община Сапарева баня, област Кюс-
тендил, без териториите, за които кадастралната 
карта и кадастралните регистри са одобрени със 

заповед на началника на Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Кюстендил. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 8.02.2022 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

700

ЗАПОВЕД № РД-16-89 
от 30 декември 2022 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам 
производство по създаване на кадастрална карта 
и кадастрални регистри за урбанизираните тери-
тории в землищата на гр. Шивачево, с. Близнец, 
с. Боров дол, с. Бяла паланка, с. Жълт бряг, 
с. Оризари, с. Сборище, с. Сърцево и с. Черве-
наково, община Твърдица, област Сливен. 

1. Правоспособните лица, на които се възлага 
изработването на кадастралната карта и кадас-
тралните регистри, са ЕТ „Геоинженеринг – Ни-
колай Киров“, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 
ЗКИР със Заповед № 714 от 6.08.2001 г. на изпъл-
нителния директор на Агенцията по кадастъра, 
„Геобиб“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, 
т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-284 от 18.09.2002 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по 
кадастъра, и „Пазарджишки териториален кадас- 
тър“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 
ЗКИР със Заповед № 882 от 25.09.2001 г. на изпъл-
нителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография 
и кадастър – Сливен, Община Твърдица и съот-
ветните кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни 
да означат на свои разноски границите на позем-
лените имоти, намиращи се на територията на 
района, в съответствие с актовете за собственост.

За изпълнителен директор: 
Р. Янков

701

ЗАПОВЕД № РД-16-90 
от 30 декември 2022 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откри-
вам производство по създаване на кадастрална 
карта и кадастрални регистри за урбанизираните 
територии в землищата на с. Веслец, с. Върбица, 
с. Голямо Пещене, с. Горно Пещене, с. Костеле-
во, с. Лютаджик, с. Мало Пещене, с. Мраморен, 
с. Паволче, с. Три кладенци и с. Челопек, община 
Враца, област Враца.

1. Правоспособното лице, на което се възлага 
изработването на кадастралната карта и кадас-
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тралните регистри, е „Геоинженеринг“ – ООД, 
вписано в регистъра по чл.  12, т.  8 ЗКИР със 
Заповед № РД-15-37 от 21.06.2006 г. на изпъл-
нителния директор на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография и 
кадастър – Враца, Община Враца и съответните 
кметства. 

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни 
да означат на свои разноски границите на позем-
лените имоти, намиращи се на територията на 
района, в съответствие с актовете за собственост.

За изпълнителен директор: 
Р. Янков

702

ЗАПОВЕД № КД-14-1 
от 5 януари 2023 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявление рег. № 09-51900-10.04.2020 г. 
на СГКК – Благоевград, и приложените към него 
документи и материали, определени по чл. 58 и 75 
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ 
за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
и за отстраняване на явна фактическа грешка 
одобрявам изменението в кадастралната карта и 
кадастралните регистри (КККР) на: с. Кърналово, 
EKATTE 40912, община Петрич, одобрени със 
Заповед № РД-18-530 от 20.10.2017 г. на изпъл-
нителния директор на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 40912.135.9: 

площ: 1386 кв. м, водоем, собственост на Община 
Петрич;

поземлен имот с идентификатор 40912.135.10: 
площ: 320 кв. м, водоем, собственост на Община 
Петрич;

поземлен имот с идентификатор 40912.135.11: 
площ: 252 кв. м, водоем, собственост на Община 
Петрич;

поземлен имот с идентификатор 40912.135.12: 
площ: 305 кв. м, водоем, собственост на Община 
Петрич;

поземлен имот с идентификатор 40912.104.33: 
площ: 175 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40912.114.25: 
площ: 797 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 40912.115.25: 
площ: 116 кв. м, за водностопанско, хидромели-
оративно съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40912.115.26: 
площ: 3784 кв. м, за водностопанско, хидромели-
оративно съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40912.115.27: 
площ: 3063 кв. м, за водностопанско, хидромели-
оративно съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40912.115.28: 
площ: 108 кв. м, за водностопанско, хидромели-
оративно съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40912.115.29: 
площ: 13 051 кв. м, за водностопанско, хидромели-
оративно съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40912.115.30: 
площ: 900 кв. м, за извор на минерална вода, 
няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40912.123.12: 
площ: 4558 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40912.123.13: 
площ: 5841 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40912.154.6: 
площ: 256 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40912.177.13: 
площ: 45 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 40912.45.42.5: площ: 
109 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 40912.95.41.1: площ: 
40 кв. м, сграда за търговия, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 40912.95.41.2: площ: 
166 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 40912.95.41.3: площ: 
153 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 40912.95.41.4: площ: 
66 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 40912.98.33.1: площ: 
17 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 40912.100.1.1: площ: 
140 кв. м, сграда за търговия, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 40912.100.49.1: площ: 
778 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 40912.109.2.1: площ: 
101 кв. м, сграда за търговия, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 40912.109.2.2: площ: 
63 кв. м, сграда за търговия, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 40912.109.2.3: площ: 
174 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 40912.109.2.4: площ: 
80 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;
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сграда с идентификатор 40912.109.2.5: площ: 
21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 40912.109.2.6: площ: 
112 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 40912.109.2.7: площ: 
120 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 40912.109.2.8: площ: 
151 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 40912.109.2.9: площ: 
151 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 40912.109.2.10: площ: 
55 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 40912.109.2.11: площ: 
63 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 40912.30.8.1: площ: 
54 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 40912.30.19.1: площ: 
53 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 40912.30.20.1: площ: 
45 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 40912.30.71.1: площ: 
19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 40912.138.594.1: площ: 
106 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 40912.178.456.1: площ: 
28 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 40912.178.456.2: площ: 
20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 40912.178.456.3: площ: 
16 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 40912.135.6: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 105 123 кв. м, площ след про-
мяната: 104 605 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.135.568: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 6741 кв. м, площ след промя-
ната: 5642 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.135.569: 
пасище, собственост на Лазар Костадинов Богоев, 
площ преди промяната: 6001 кв. м, площ след 
промяната: 6000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.135.570: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 

преди промяната: 2205 кв. м, площ след промя-
ната: 1560 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.193.163: 
дере, собственост на Община Петрич, площ пре-
ди промяната: 6051 кв. м, площ след промяната: 
5964 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.195.154: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
94 кв. м, площ след промяната: 146 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.195.165: 
дере, собственост на Община Петрич, площ пре-
ди промяната: 3130 кв. м, площ след промяната: 
3166 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.18.418: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 2550 кв. м, площ след промяната: 
2386 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.45.235: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 579 кв. м, площ след промя-
ната: 341 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.45.240: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 2490 кв. м, площ след промяната: 
2481 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.45.241: за 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 
собственост на Община Петрич, площ преди про-
мяната: 250 кв. м, площ след промяната: 81 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.45.508: 
за стопански двор, собственост на Държавен 
поземлен фонд – МЗГ, площ преди промяната: 
2684 кв. м, площ след промяната: 2550 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.50.253: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 2046 кв. м, площ след промяната: 
2021 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.59.250: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 204 кв. м, площ след промя-
ната: 205 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.61.222: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди 
промяната: 2745 кв. м, площ след промяната: 
2742 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.61.224: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 720 кв. м, площ след промя-
ната: 723 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.61.226: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1964 кв. м, площ след промяната: 
1966 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 40912.61.228: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 2465 кв. м, площ след промя-
ната: 2477 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.61.328: 
за местен път, собственост на Община Петрич, 
площ преди промяната: 14 553 кв. м, площ след 
промяната: 15 088 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.84.421: 
мочурище, собственост на Община Петрич, 
площ преди промяната: 12 358 кв. м, площ след 
промяната: 11 890 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.88.408: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 2263 кв. м, площ след промя-
ната: 1942 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.90.399: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди 
промяната: 2560 кв. м, площ след промяната: 
2558 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.91.417: 
нива, собственост на Северин Михайлов Фили-
пов, площ преди промяната: 491 кв. м, площ след 
промяната: 487 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.92.357: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 4189 кв. м, площ след промяната: 
4184 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.94.478: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1815 кв. м, площ след промяната: 
2489 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.100.539: 
друг вид земеделска земя, собственост на „Актив 
фрукт къмпани“ – ЕООД, площ преди промяната: 
181 кв. м, площ след промяната: 171 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.103.341: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 3805 кв. м, площ след промя-
ната: 3555 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.103.343: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 2333 кв. м, площ след промяната: 
2327 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.103.540: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на държавата чрез Минис-
терството на земеделието и храните, площ преди 
промяната: 4391 кв. м, площ след промяната: 
4370 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.104.338: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Петрич, площ: 2000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.104.350: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръже-
ние, собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 4992 кв. м, площ след промяната: 
4978 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.105.11: 
нива, собственост на Община Петрич, площ пре-
ди промяната: 801 кв. м, площ след промяната: 
605 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.105.12: 
нива, собственост на Варвара Димитрова Атана-
сова, площ преди промяната: 1500 кв. м, площ 
след промяната: 1499 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.105.13: 
нива, собственост на Андон Иванов Корчев, 
площ: 2525 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.105.14: 
нива, собственост на Община Петрич, площ пре-
ди промяната: 1896 кв. м, площ след промяната: 
1730 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.105.49: 
нива, собственост на Васил Атанасов Стоименов, 
площ преди промяната: 9928 кв. м, площ след 
промяната: 9843 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.105.58: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1801 кв. м, площ след промяната: 
1791 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.105.61: 
нива, собственост на Надежда Петрова Попова, 
площ: 1830 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.105.342: 
за местен път, собственост на Община Петрич, 
площ преди промяната: 7013 кв. м, площ след 
промяната: 7253 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.105.348: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1878 кв. м, площ след промяната: 
1870 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.105.396: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1936 кв. м, площ след промяната: 
1930 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.109.2: за 
търговски обект, комплекс, собственост на Общи-
на Петрич, площ преди промяната: 16 933 кв. м, 
площ след промяната: 16 913 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.111.23: 
ливада, собственост на София Мицева Янинкина, 
площ преди промяната: 1800 кв. м, площ след 
промяната: 1753 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.111.27: 
ливада, собственост на София Мицева Янинкина, 
площ: 446 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.111.28: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 186 кв. м, площ след промя-
ната: 170 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.111.29: 
ливада, собственост на София Мицева Янинкина, 
площ: 855 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.111.257: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
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промяната: 1398 кв. м, площ след промяната: 
2572 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.111.329: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръже-
ние, собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 3052 кв. м, площ след промяната: 
3743 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.111.366: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръже-
ние, собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 6527 кв. м, площ след промяната: 
7971 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.111.433: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
63 485 кв. м, площ след промяната: 63 352 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.111.562: 
нива, собственост на Община Петрич, площ пре-
ди промяната: 1076 кв. м, площ след промяната: 
777 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.111.563: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Петрич, площ преди промя-
ната: 323 кв. м, площ след промяната: 194 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.111.564: 
нива, собственост на „Агротрейд – 2006“ – ЕООД, 
площ преди промяната: 1254 кв. м, площ след 
промяната: 867 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.112.8: 
нива, собственост на Георги Андонов Панев, 
площ: 1501 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.112.365: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на държавата чрез Минис-
терството на земеделието и храните, площ преди 
промяната: 7969 кв. м, площ след промяната: 
7914 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.112.370: 
за местен път, собственост на Община Петрич, 
площ преди промяната: 8639 кв. м, площ след 
промяната: 9066 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.112.376: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Петрич, площ преди промя-
ната: 362 кв. м, площ след промяната: 358 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.112.391: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръже-
ние, собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 2956 кв. м, площ след промяната: 
2951 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.112.440: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 6422 кв. м, площ след промя-
ната: 5455 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.112.465: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 942 кв. м, площ след промя-
ната: 691 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.112.521: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 21 067 кв. м, площ след про-
мяната: 20 988 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.112.895: 
нива, собственост на Никола Георгиев Балев, 
площ: 648 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.113.375: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръже-
ние, собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1543 кв. м, площ след промяната: 
1614 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.113.416: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 2489 кв. м, площ след промя-
ната: 2328 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.113.434: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1138 кв. м, площ след промяната: 
1266 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.113.436: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1164 кв. м, площ след промяната: 
1148 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.114.41: 
нива, собственост на „ДиТ – МаБ сервиз“ – ООД, 
площ: 6761 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.114.42: 
нива, собственост на Община Петрич, площ пре-
ди промяната: 5593 кв. м, площ след промяната: 
5565 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.114.443: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, няма данни за собственост, площ преди 
промяната: 1682 кв. м, площ след промяната: 
1661 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.115.1: 
нива, собственост на Атанас и Никола Божинови 
Милушеви, площ: 2114 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.115.402: 
за водностопанско, хидромелиоративно съоръже-
ние, собственост на държавата чрез Министер-
ството на земеделието и храните, площ преди 
промяната: 7975 кв. м, площ след промяната: 
9976 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.115.409: 
за извор на минерална вода, собственост на Об-
щина Петрич, площ преди промяната: 2320 кв. м, 
площ след промяната: 1136 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.115.423: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 16 866 кв. м, 
площ след промяната: 38 334 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.115.425: 
за водностопанско, хидромелиоративно съоръ-
жение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди 
промяната: 49 172 кв. м, площ след промяната: 
23 521 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.115.430: 
за водностопанско, хидромелиоративно съоръже-
ние, собственост на държавата чрез Министер-
ството на земеделието и храните, площ преди 
промяната: 4545 кв. м, площ след промяната: 
7052 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 40912.115.431: 
за водностопанско, хидромелиоративно съоръ-
жение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди 
промяната: 51 540 кв. м, площ след промяната: 
40 460 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.115.551: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1490 кв. м, площ след промяната: 
1302 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.115.552: 
за водностопанско, хидромелиоративно съоръже-
ние, собственост на държавата чрез Министер-
ството на земеделието и храните, площ преди 
промяната: 25 397 кв. м, площ след промяната: 
19 270 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.117.3: 
нива, собственост на Васил Иванов Янкулски, 
площ преди промяната: 2201 кв. м, площ след 
промяната: 2128 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.117.4: 
нива, собственост на Атанас Николов Димитров, 
площ преди промяната: 561 кв. м, площ след 
промяната: 495 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.117.5: 
нива, собственост на Атанас Николов Вуков, 
площ преди промяната: 1535 кв. м, площ след 
промяната: 1203 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.117.7: 
нива, собственост на Иван Илиев Рамански, 
площ преди промяната: 401 кв. м, площ след 
промяната: 201 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.117.441: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 558 кв. м, площ след промя-
ната: 541 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.118.449: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди 
промяната: 8363 кв. м, площ след промяната: 
8198 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.120.7: 
нива, собственост на Мария Маникатова Кьосева, 
площ преди промяната: 2466 кв. м, площ след 
промяната: 2156 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.120.8: 
нива, собственост на Победа Георгиева Пешева, 
площ преди промяната: 2455 кв. м, площ след 
промяната: 2161 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.120.9: 
нива, собственост на Господин Маникатов Ми-
хайлов, площ преди промяната: 2461 кв. м, площ 
след промяната: 2182 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.120.10: 
нива, собственост на Костадин Маникатов Ми-
хайлов, площ преди промяната: 2487 кв. м, площ 
след промяната: 2239 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.123.426: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
21 745 кв. м, площ след промяната: 11 728 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.123.435: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 3592 кв. м, площ след промяната: 
3539 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.1.3: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Петрич, площ преди промяната: 
313 кв. м, площ след промяната: 310 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.1.7: 
нива, собственост на Божин Илиев Балев, площ 
преди промяната: 2050 кв. м, площ след промя-
ната: 2051 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.1.8: 
нива, собственост на Община Петрич, площ пре-
ди промяната: 1353 кв. м, площ след промяната: 
1278 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.1.9: 
нива, собственост на Илия Атанасов Вуков, 
площ: 2008 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.1.10: 
нива, собственост на Община Петрич, площ пре-
ди промяната: 2233 кв. м, площ след промяната: 
2094 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.1.22: 
нива, собственост на Иван Андреев Дамов и 
Андрея Николов Дамов, площ преди промяната: 
3001 кв. м, площ след промяната: 2971 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.1.23: 
нива, собственост на Панчо Николов Дамов, 
площ преди промяната: 2991 кв. м, площ след 
промяната: 2909 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.1.28: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Петрич, площ преди промяната: 
622 кв. м, площ след промяната: 613 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.1.33: 
нива, собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 23 843 кв. м, площ след промяната: 
23 838 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.1.38: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 62 874 кв. м, площ след про-
мяната: 62 195 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.1.55: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Петрич, площ преди промяната: 
1237 кв. м, площ след промяната: 1222 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.1.58: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 245 кв. м, площ след промя-
ната: 170 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.27.14: 
нива, собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 13 217 кв. м, площ след промяната: 
13 086 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.27.18: 
нива, собственост на Димитър Лазаров Симонски, 
площ: 4027 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.27.177: 
дере, собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 20 960 кв. м, площ след промяната: 
20 953 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 40912.27.178: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 678 кв. м, площ след промя-
ната: 662 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.28.183: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Петрич, площ преди промя-
ната: 904 кв. м, площ след промяната: 914 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.28.186: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Петрич, площ преди промя-
ната: 954 кв. м, площ след промяната: 1388 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.29.121: 
дере, собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 48 819 кв. м, площ след промяната: 
48 700 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.29.191: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Петрич, площ преди промяната: 
785 кв. м, площ след промяната: 1189 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.29.201: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 2606 кв. м, площ след промяната: 
2547 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.30.48: 
нива, собственост на Стоян Ангелов Павлов, 
площ преди промяната: 1920 кв. м, площ след 
промяната: 1795 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.30.49: 
нива, собственост на Йосиф Стоянов Костов, 
площ преди промяната: 1442 кв. м, площ след 
промяната: 1372 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.30.50: 
нива, собственост на Андрея Стоянов Костов, 
площ преди промяната: 1438 кв. м, площ след 
промяната: 1376 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.30.51: 
друг вид трайно насаждение, собственост на 
Чавдар Панталеймонов Барбаров, площ преди 
промяната: 4793 кв. м, площ след промяната: 
4636 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.30.55: 
нива, собственост на Димитър Георгиев Бърбаров, 
площ преди промяната: 1692 кв. м, площ след 
промяната: 1646 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.30.66: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Петрич, площ преди промяната: 
753 кв. м, площ след промяната: 748 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.30.458: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 2151 кв. м, площ след промяната: 
2137 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.31.192: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
22 046 кв. м, площ след промяната: 19 364 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.31.196: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 

промяната: 1429 кв. м, площ след промяната: 
2746 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.31.202: 
дере, собственост на Община Петрич, площ пре-
ди промяната: 259 кв. м, площ след промяната: 
155 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.31.305: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 2132 кв. м, площ след промяната: 
2070 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.38.318: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 2938 кв. м, площ след промяната: 
2954 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.127.16: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръже-
ние, собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1265 кв. м, площ след промяната: 
446 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.127.17: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 8915 кв. м, площ след промя-
ната: 8866 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.127.18: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 147 836 кв. м, площ след про-
мяната: 146 824 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.128.5: 
пасище, собственост на Тодор Стоянов Лукаров, 
площ преди промяната: 60 060 кв. м, площ след 
промяната: 60 053 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.128.6: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 7670 кв. м, площ след промя-
ната: 7541 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.128.7: 
пасище, собственост на Васко Григоров Трайков, 
площ преди промяната: 12 825 кв. м, площ след 
промяната: 12 824 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.128.25: 
нискостъблена гора, собственост на МЗГ – ДЛ, 
площ преди промяната: 17 434 кв. м, площ след 
промяната: 17 133 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.129.52: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 2277 кв. м, площ след промяната: 
2255 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.129.561: 
пасище, собственост на Атанас Георгиев Симон-
ски, площ преди промяната: 10 000 кв. м, площ 
след промяната: 10 001 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.129.565: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 127 185 кв. м, площ след про-
мяната: 126 285 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.130.7: 
изоставена нива, собственост на Димитър Петров 
Стойчев и Йордан Георгиев Петров, площ преди 
промяната: 3045 кв. м, площ след промяната: 
3044 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 40912.130.8: 
дере, собственост на Община Петрич, площ пре-
ди промяната: 2867 кв. м, площ след промяната: 
2257 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.130.9: 
изоставена нива, собственост на Георги Димитров 
Балев, площ преди промяната: 2998 кв. м, площ 
след промяната: 2999 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.130.10: 
изоставена нива, собственост на Атанас Георгиев 
Балев, площ преди промяната: 1498 кв. м, площ 
след промяната: 1497 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.130.16: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 7378 кв. м, площ след промя-
ната: 6968 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.130.18: 
изоставена нива, собственост на Филип Георгиев 
Кадиев, площ преди промяната: 562 кв. м, площ 
след промяната: 563 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.131.1: 
нива, собственост на Андон Стоименов Голчев, 
площ: 9005 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.131.4: 
изоставена нива, собственост на Община Петрич, 
площ преди промяната: 9024 кв. м, площ след 
промяната: 7964 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.131.8: 
изоставена нива, собственост на Атанас Стоилов 
Голчев, площ: 4533 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.131.9: 
изоставена нива, собственост на Йордан Стоилов 
Голчев, площ преди промяната: 4499 кв. м, площ 
след промяната: 4500 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.131.560: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Петрич, площ преди промя-
ната: 461 кв. м, площ след промяната: 446 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.132.1: 
пасище, собственост на Костадин Димитров 
Маслински, площ преди промяната: 3073 кв. м, 
площ след промяната: 2988 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.132.2: 
пасище, собственост на Яне Панчев Маслински, 
площ преди промяната: 5869 кв. м, площ след 
промяната: 5587 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.132.4: 
пасище, собственост на Петра Костадинова 
Маслинска, площ преди промяната: 5864 кв. м, 
площ след промяната: 5652 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.132.5: 
пасище, собственост на Георги Кирилов Георгиев, 
площ преди промяната: 5872 кв. м, площ след 
промяната: 5871 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.132.6: 
нива, собственост на Виолета Костадинова Ми-
тушева, площ преди промяната: 2768 кв. м, площ 
след промяната: 2552 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.132.26: 
изоставена нива, собственост на Община Петрич, 
площ преди промяната: 5239 кв. м, площ след 
промяната: 4516 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.132.28: 
дере, собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 19 618 кв. м, площ след промяната: 
18 087 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.133.20: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 3944 кв. м, площ след промяната: 
3906 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.133.32: 
изоставена нива, собственост на Община Петрич, 
площ преди промяната: 13 866 кв. м, площ след 
промяната: 13 581 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.139.1: 
изоставена нива, собственост на Община Петрич, 
площ преди промяната: 1689 кв. м, площ след 
промяната: 1660 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.139.2: 
изоставена нива, собственост на Община Петрич, 
площ преди промяната: 1579 кв. м, площ след 
промяната: 1485 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.139.3: 
изоставена нива, собственост на Митра Василева 
Андонова, площ: 1500 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.139.4: 
изоставена нива, собственост на Община Петрич, 
площ преди промяната: 860 кв. м, площ след 
промяната: 802 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.139.5: 
изоставена нива, собственост на Община Петрич, 
площ преди промяната: 2615 кв. м, площ след 
промяната: 2552 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.139.8: 
изоставена нива, собственост на Яне Иванов 
Панев, площ преди промяната: 5943 кв. м, площ 
след промяната: 5944 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.150.67: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1498 кв. м, площ след промяната: 
1500 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.150.69: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 17 391 кв. м, площ след про-
мяната: 17 278 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.153.4: 
нива, собственост на Вана Георгиева Андонова, 
площ преди промяната: 7287 кв. м, площ след 
промяната: 7286 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.153.5: 
нива, собственост на Община Петрич, площ пре-
ди промяната: 3735 кв. м, площ след промяната: 
3591 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.153.12: 
нива, собственост на Андрей Стоянов Груев, 
площ: 5333 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.153.13: 
лозе, собственост на Димитър Лазаров Симонски, 
площ преди промяната: 8558 кв. м, площ след 
промяната: 8335 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.154.1: 
нива, собственост на Мария Андонова Петрова, 
площ: 3875 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 40912.154.2: 
нива, собственост на Стоян Петров Стойчев, 
площ преди промяната: 4928 кв. м, площ след 
промяната: 4868 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.154.3: 
нива, собственост на Димитър Петров Стойчев и 
Йордан Георгиев Петров, площ преди промяната: 
4686 кв. м, площ след промяната: 4653 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.154.4: 
нива, собственост на Стоян Петров Стойчев, 
площ преди промяната: 4878 кв. м, площ след 
промяната: 4879 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.154.68: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 1004 кв. м, площ след промя-
ната: 984 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.155.1: 
лозе, собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 12 361 кв. м, площ след промяната: 
11 925 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.155.2: 
лозе, собственост на Андон Страхилов Димит- 
ров, Емил Василев Димитров, Георги Василев 
Димитров и Валери Страхилов Димитров, площ: 
2561 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.155.57: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 2514 кв. м, площ след промяната: 
2460 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.155.59: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 9698 кв. м, площ след промя-
ната: 9619 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.155.120: 
за местен път, собственост на Община Петрич, 
площ преди промяната: 32 963 кв. м, площ след 
промяната: 42 315 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.156.53: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 193 283 кв. м, площ след про-
мяната: 193 000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.176.5: 
нива, собственост на Иван Йорданов Дамов и 
Василка Иванова Дамова, площ преди промяна-
та: 9982 кв. м, площ след промяната: 9983 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.176.127: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1606 кв. м, площ след промяната: 
1526 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.176.143: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 10 758 кв. м, площ след про-
мяната: 10 622 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.177.8: 
нива, собственост на Стоян Василев Груев, площ 
преди промяната: 251 кв. м, площ след промя-
ната: 248 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.177.9: 
нива, собственост на Стойко Василев Груев, 

площ преди промяната: 250 кв. м, площ след 
промяната: 235 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.177.10: 
нива, собственост на Борис Василев Груев, площ: 
286 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.177.11: 
нива, собственост на Община Петрич, площ пре-
ди промяната: 516 кв. м, площ след промяната: 
522 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.198.214: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Петрич, площ преди 
промяната: 1139 кв. м, площ след промяната: 
1926 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.199.171: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Петрич, площ преди промя-
ната: 911 кв. м, площ след промяната: 1606 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.199.182: 
дере, собственост на Община Петрич, площ пре-
ди промяната: 1643 кв. м, площ след промяната: 
1630 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.200.281: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Петрич, площ преди промя-
ната: 771 кв. м, площ след промяната: 785 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.296.19: 
иглолистна гора, собственост на МЗм – ДП 
„ЮЗДП“ – ТП „ДГС Петрич“, площ преди 
промяната: 78 816 кв. м, площ след промяната: 
71 896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.296.21: 
иглолистна гора, собственост на МЗм – ДП 
„ЮЗДП“ – ТП „ДГС Петрич“, площ преди 
промяната: 17 378 кв. м, площ след промяната: 
17 332 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.296.22: 
за стопански двор, собственост на Яна Маринова 
Велева, площ преди промяната: 7120 кв. м, площ 
след промяната: 7121 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.296.23: 
за стопански двор, собственост на Марин Атана-
сов Велев и Ваня Николова Велева, площ преди 
промяната: 7120 кв. м, площ след промяната: 
7121 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.296.25: 
водоем, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 6751 кв. м, площ след промя-
ната: 10 596 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.296.30: 
за местен път, собственост на Община Петрич, 
площ преди промяната: 6241 кв. м, площ след 
промяната: 16 066 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.296.31: 
пасище, собственост на Марин Атанасов Велев и 
Георги Атанасов Велев, площ преди промяната: 
11 723 кв. м, площ след промяната: 11 722 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40912.296.32: 
пасище, собственост на Община Петрич, площ 
преди промяната: 2198 кв. м, площ след промя-
ната: 2092 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
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поземлен имот с идентификатор 40912.94.502: 
площ: 524 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, собственост на Общински 
поземлен фонд – Кърналово;

поземлен имот с идентификатор 40912.100.538: 
площ: 701 кв. м, за друг вид водно течение, водна 
площ, съоръжение, собственост на Държавен 
поземлен фонд – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 40912.111.249: 
площ: 832 кв. м, за друг вид водно течение, вод- 
на площ, съоръжение, собственост на Община 
Петрич;

поземлен имот с идентификатор 40912.117.6: 
площ: 504 кв. м, нива, собственост на Никола 
Атанасов Рамански и Иван Димитров Рамански;

поземлен имот с идентификатор 40912.296.28: 
площ: 2055 кв. м, за друг вид водно течение, вод- 
на площ, съоръжение, собственост на Община 
Петрич;

поземлен имот с идентификатор 40912.296.29: 
площ: 2468 кв. м, пасище, собственост на Община 
Петрич.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имота.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

703

ЗАПОВЕД № РД-16-8 
от 24 януари 2023 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР, както и 
искане до Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър, вх. № 09-114 от 31.10.2022 г. от кмета 
на община Петрич, откривам производство по 
създаване на кадастрална карта и кадастрални 
регистри за урбанизираната територия на с. До-
лене, община Петрич, област Благоевград, без 
териториите, за които КККР са одобрени със 
заповеди на началника на Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Благоевград.

1. Правоспособното лице, на което се възлага 
изработването на кадастралната карта и кадас-
тралните регистри, е „Геотехинженеринг“ – ООД, 
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Запо-
вед № 300-2-316 от 12.11.2002 г. на изпълнителния 
директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография 
и кадастър – Благоевград, и Община Петрич. 

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни 
да означат на свои разноски границите на позем-
лените имоти, намиращи се на територията на 
района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

737

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1175 
от 24 януари 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, 
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, 
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и 
конкурсите Общинският съвет – Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен 
търг с явно наддаване на застроен поземлен имот 
с идентификатор 63427.2.5255 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с 
адрес: гр. Русе, ул. Независимост № 2, с площ 
1735 кв. м, трайно предназначение на територи-
ята: урбанизирана, начин на трайно ползване: за 
обект, комплекс на здравеопазване, и построената 
в него сграда с идентификатор 63427.2.5255.1, със 
застроена площ 612 кв. м, брой етажи: 2, пред-
назначение: здравно заведение, предмет на акт за 
частна общинска собственост № 6867/25.01.2013 г. 

2. Утвърждава тръжната документация (при-
ложение № 4) при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 976 857 лв. без ДДС;
2.2. стъпка на наддаване – 20 000 лв.;
2.3. депозит за участие в търга – 50 000 лв., 

който се внася в срок до 17 работни дни от дата-
та на обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена 
в тръжната документация;

2.4. начин на плащане – предложената цена 
от купувача се заплаща изцяло до деня на под-
писване на договора за продажба;

2.5. купувачът поема задължението да използ-
ва имота и сградата по т. 1 за извършването на 
здравни и/или социални дейности за срок от 10 
години от сключване на договора за приватиза-
ционна продажба;

2.6. при неизпълнение на задължението по 
т. 2.5, поето от купувача в приватизационния 
договор, договорът за приватизационна продажба 
се разваля и купувачът дължи неустойка в раз-
мер сто на сто от покупната цена; неустойката 
не може да се намалява поради прекомерност.

Тръжната документация се закупува в цен-
търа за административни услуги и информация 
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт 
и обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Це-
ната на тръжната документация е 1000 лв. и 
се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, 
клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, 
банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 
„Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за ад-
министративни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документа-
ция – до 15 работни дни считано от датата на об-
народването на решението в „Държавен вестник“.

4. Срок за подаване на предложения за участие 
в търга – до 20 работни дни считано от датата 
на обнародването на решението в „Държавен 
вестник“.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки 
работен ден след закупуване на тръжни книжа 
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия 
работен ден включително от датата на обнарод-
ването на решението в „Държавен вестник“.
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6. Търгът да се проведе на 23-ия работен ден 
от датата на обнародването на решението в „Дър-
жавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на 
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.

7. Определя комисия в състав от 7 членове –  
четирима общински съветници и трима от об-
щинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20 
от Наредбата за устройство и работа на органите 
за приватизация и следприватизационен контрол, 
която да организира и проведе търга.

8. Всеки член на тръжната комисия да получи 
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв. 
плюс по 10 лв. на час съобразно продължител-
ността на търга.

9. Възлага на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол да определи спе-
челилия търга участник. 

10. Възлага на кмета на община Русе да осво-
боди депозитите на неспечелилите участници в 
търга, да издаде заповед за спечелилия търга 
участник и да сключи приватизационен договор 
за покупко-продажба с него. 

11. При непровеждане на търга да се проведе 
повторен търг 17 работни дни след първата дата 
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

Председател:  
И. Пазарджиев

740

67. – Българската народна банка на основание 
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление „Емисионно“ 
към 31.01.2023 г.

Активи Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута 49 864 760
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато 4 552 683
Инвестиции в ценни книжа 16 828 508
Всичко активи: 71 245 951
Пасиви
Банкноти и монети в обращение 26 576 059
Задължения към банки 19 391 737
Задължения към правителството
и бюджетни организации 14 394 729
Задължения към други депозанти 1 708 446
Депозит на управление „Банково“ 9 174 980
Всичко пасиви: 71 245 951
Подуправител Гл. счетоводител
на БНБ: на БНБ:
К. Христов Т. Цветкова

Месечен баланс на управление „Банково“ 
към 31.01.2023 г.

Активи Хил. лв.
Злато и други благородни метали 52 976
Вземания от правителството 
на Република България 0
Капиталови инвестиции и квота 
в МВФ 2 052 471
Дълготрайни материални и
нематериални активи 129 352
Други активи 25 329
Депозит в управление „Емисионно“ 9 174 980
Всичко активи: 11 435 108

Пасиви
Кредити от МВФ 0
Задължения към международни 
финансови институции 5 547 972
Други пасиви 648 310
Всичко задължения: 6 196 282
Основен капитал 20 000
Резерви 5 325 465
Неразпределена печалба -106 639
Всичко собствен капитал: 5 238 826
Всичко пасиви: 11 435 108
Подуправител Гл. счетоводител
на БНБ: на БНБ:
Н. Стоянова Т. Цветкова
710

5. – Министърът на регионалното разви-
тие и благоустройството на основание чл. 198, 
ал. 2, изр. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че 
е издал Заповед № РД-02-15-13 от 2.02.2023 г., с 
която е наложена повторна строителна забрана 
до влизането в сила на ПУП – ПРЗ на гр. Велико 
Търново по райони – „Стара част“ и план-схеми 
към него, но за не по-дълъг срок от една година 
за поземлените имоти, включени в обхвата на 
разработката, а именно имотите в строителни-
те квартали по действащия регулационен план 
на гр. Велико Търново с № 74, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 196, 197, 198, 
199, част от 240б, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 251, 253, 255, 258, 259, 263, 264, 265, 
266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 
313, 314, 315, 316 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 831, 881, 1991, 
2481, 2472, 2721, 2722, 2971, 2981, 3011, 3091, 3141, 
3181, 3242, 3291 и 31301, както и улиците между 
тях. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка 
с чл. 198, ал. 5 от ЗУТ заповедта подлежи на об-
жалване от заинтересуваните лица пред Върхов-
ния административен съд в тридесетдневен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
729

50. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, на основа-
ние чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за 
възлагане на недвижим имот изх. № С230002-
091-0000021 от 30.01.2023 г. възлага на „Мадисън 
България“ – ООД, с ЕИК 200251314, с адрес: 
гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, к/с „Стария въ-
зел“, бл. 2, вх. Г, ап. 10, следния недвижим имот: 
поземлен имот с идентификатор 07079.17.179, 
адрес на поземления имот: гр. Бургас, община 
Бургас, област Бургас, площ: 1936 кв. м, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, 
начин на трайно ползване: за складова база, 
граници и съседи: 07079.17.1964; 07079.714.1525; 
07079.714.1648 (стар идентификатор 07079.17.9907); 
07079.17.188, 07079.17.272, 07079.17.1962, придобит 
с акт за държавна собственост (акт за частна 
държавна собственост) № 1341/2.11.2000 г. Имо-
тът е образуван от имот № 000260 и същият е 
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идентичен с имот № 000265 в землището на 
с. Рудник, община Бургас, с ЕКАТТЕ 63183.
780

50а. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, на основание 
чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за въз-
лагане на недвижим имот изх. № С230002-091-
0000020 от 30.01.2023 г. възлага на „Мадисън 
България“ – ООД, с ЕИК 200251314, с адрес: 
гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, к/с „Стария въ-
зел“, бл. 2, вх. Г, ап. 10, следния недвижим имот: 
поземлен имот с идентификатор 07079.17.188, 
адрес на поземления имот: гр. Бургас, община 
Бургас, област Бургас, площ: 2321 кв. м, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, 
начин на трайно ползване: за складова база, 
граници и съседи: 07079.714.1526; 07079.714.1531 
(стар идентификатор 07079.17.9907); 07079.17.189; 
07079.17.272; 07079.17.179; 07079.714.1525 (стар 
идентификатор 07079.17.9907), придобит с акт за 
държавна собственост (акт за частна държавна 
собственост) № 1341/2.11.2000 г. Имотът е обра-
зуван от имот № 000260 и същият е идентичен с 
имот № 000273 в землището на с. Рудник, община 
Бургас, с ЕКАТТЕ 63183.
781

53. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, офис Ямбол, 
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление 
за възлагане на недвижим имот № С230028-091-
0000036 от 1.02.2023 г. възлага на Росица Давидова, 
следния недвижим имот: 500/2543 идеални части 
от поземлен имот с идентификатор 77596.21.6, 
представляващ имот № 021006, намиращ се в 
местността Тупозарска вода, в землището на 
с. Горно Краище, община Белица, област Бла-
гоевград, категория на земята при неполивни 
условия – шеста, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно полз-
ване: ливада, с площ 2543 кв. м на целия имот, 
с граници и съседи: имот № 021003 – пасище, 
мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Собствеността 
преминава у купувача от датата на постановле-
нието за възлагане.
779

266. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Велико Търново, 
офис Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 от 
ДОПК с постановление за възлагане на не-
движим имот с изх. № С230015-091-0000035 от 
1.02.2023 г. възлага на „Метал пласт“ – ЕООД, 
ЕИК 117650157, адрес: гр. Поморие, област Бур-
гас, ул. Княз Борис I № 47, ет. 5, ап. 28, следния 
недвижим имот: земя и сграда, 250/5398 ид.ч. 
от новообразуван урегулиран поземлен имот 
с идентификатор 56722.652.662, намиращ се в 
Плевен, община Плевен, област Плевен – по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-15-56 от 18.09.2007 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, послед-
но изменение със Заповед № КД-14-15-151 от 
30.10.2009 г. на началника на СГКК – Плевен, 
с площ 5398 кв. м, при съседи: 56722.652.310, 
56722.652.661, 56722.652.660, 56722.652.340 и 
56722.652.309, заедно с целия четвърти етаж от 
„административна сграда“ № 16, построена в 

същия имот, с идентификатор 56722.652.662.6.6 
по същия план на гр. Плевен, община Плевен, 
област Плевен, с административен адрес ул. Ге-
орги Кочев – масивна, построена 1977 г., състо-
яща се от четири етажа, заедно със съответните 
части от общите части на сградата и право на 
строеж, площ 991 кв. м, намиращ се в гр. Пле-
вен, община Плевен, област Плевен, ул. Георги 
Кочев, с граници: 56722.652.310, 56722.652.340 и 
56722.652.309, придобит с нотариален акт № 199 
от 18.12.2003 г., том IV, дело № 7194/2003 г., за 
сумата 103 111 лв. Собствеността преминава у 
купувача от датата на постановлението и същото 
подлежи на вписване от съдията по вписвани-
ята при районния съд по местонахождението 
на имота.
718

127. – Медицинският университет – София, 
Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цеко-
мир Воденичаров, дмн“, обявява конкурс за едно 
място  за главен асистент на 0,25 длъжност в област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт 
по професионално направление 7.4. Обществено 
здраве и специалност „Социална медицина и 
организация на здравеопазването и фармацията“ 
за нуждите на Катедрата по превантивна меди-
цина на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, 
дмн“ при МУ – София, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. За справки 
и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло 
море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, 
Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Це-
комир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 
579 – сектор „Наука“.
732

77. – Икономическият университет  –  Варна, 
на основание Решение № 363 от 1.06.2022 г. на  
Министерския съвет преобявява конкурс за 
прием на докторанти за учебната 2022/2023 г. по 
следните докторски програми:

№ 
Професио-
нално на-
правление

Докторска 
програма

Държавна 
поръчка

редовно задочно

1. 3.8. Иконо-
мика

Политичес- 
к а  и коно -
мия (обща 
икономичес- 
ка теория)

1

2. 3.8. Иконо-
мика

Финанси 2 1

3. 3.8. Иконо-
мика

Статистика 
и демогра-
фия

1

4. 3.8. Иконо-
мика

Счетоводна 
о т че т но с т , 
кон т рол и 
а н а л и з  н а 
стопанската 
дейност

3 1

5. 3.8. Иконо-
мика

Маркетинг 2

6. 3.8. Иконо-
мика

Икономика 
и управление 
(търговия)

2
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№ 
Професио-
нално на-
правление

Докторска 
програма

Държавна 
поръчка

редовно задочно

7. 3.8. Иконо-
мика

Индустриа-
лен бизнес

2

8. 3.8. Иконо-
мика

Аграрен биз- 
нес

1

9. 3.8. Иконо-
мика

Стокознание 1

10. 3.8. Иконо-
мика

С в е т о в н о 
стопанство 
и междуна-
родни ико-
номическ и 
отношения

1

11. 3.8. Иконо-
мика

Приложение 
на изчисли-
телната тех-
ника в ико-
номиката

1

12. 4.6. Инфор- 
матика и 
компютър-
ни науки

Информати- 
ка

2

  Общо 19 2
Срок за подаване на документи в отдел 

НИДД – 2 месеца от обнародването на обявата 
в „Държавен вестник“. За документи и информа-
ция – отдел „Научноизследователска дейност и 
докторантура“, каб. № 503, тел. 052/830 813, e-mail: 
doktoranti@ue-varna.bg, e.kirecheva@ue–varna.bg. 
731

318. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обя-
вява конкурси за: доцент по област на висше 
образование 4. Природни науки, професионално 
направление 4.2. Химически науки, математика 
и информатика, научна специалност „Химия 
(Химия и екология)“ – един; главен асистент 
по област на висше образование 5. Техничес- 
ки науки, професионално направление 5.1. 
Машинно инженерство (Подемно-транспорт-
ни машини) – един; преобявява конкурса за 
доцент по област на висше образование 5. Тех-
нически науки, професионално направление 
5.1. Машинно инженерство (Динамика, якост 
и надеждност) – един, всички със срок 2 ме-
сеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи се подават в деловодството на ВТУ 
„Т. Каблешков“, София, кв. Слатина, ул. Гео 
Милев № 158, тел. 02/9709209, 0889239922.
759

130. – Институтът по математика и информа-
тика при БАН – София, обявява следните кон-
курси за: доцент в област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.6. Информатика и 
компютърни науки, научна специалност „Инфор-
матика“ (Информатично моделиране на сложни 
системи с голяма размерност) – един; доцент в 
област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално на-
правление 4.5. Математика, научна специалност 
„Математическо моделиране и приложение на 
математиката“ (Математическа биология) – един; 
доцент в област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.5. Математика (Комбинаторика, 
теория на графите) – един; главен асистент в 
област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално на-
правление 4.6. Информатика и компютърни науки, 
научна специалност „Информатика“ (Теория на 
кодирането) – един, за нуждите на ИМИ – БАН, 
със срок 2 месеца от обнародване на обявата в 
„Държавен вестник“. Документи – в отдел „Чо-
вешки ресурси“ на института, София, ул. Акад. 
Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-05.
764

114. – Институтът по металознание, съ- 
оръжения и технологии с Център по хидро- и 
аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ при 
БАН – София, обявява конкурс за заемане на 
академична длъжност главен асистент в научна 
област 4. Природни науки, математика и инфор-
матика, професионално направление 4.5. Мате-
матика, по научната специалност „Механика на 
флуидите“ за нуждите на Центъра по хидро- и 
аеродинамика към института със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Документи 
се приемат в института, София, бул. Шипченски 
проход № 67 – отдел „Организация и управление 
на човешките ресурси“, тел. 02/4626228.
741

96. – Институтът по органична химия с 
Център по фитохимия при БАН – София, обя-
вява конкурс за академична длъжност главен 
асистент в област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика 
по професионално направление 4.2. Химически 
науки, научна специалност „Органична химия“, 
за нуждите на лаборатория „Органични реакции 
върху микропорести материали“ (ОРММ) – един, 
със срок за подаване на документи – 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Справки 
и документи – в института, София, ул. Акад. Г. 
Бончев, бл. 9, стая № 206, тел. 02/872 48 17.
747

1. – Институтът по планинско животновъд-
ство и земеделие – Троян, към Селскостопанската 
академия – София, обявява конкурс за заемане 
на академичната длъжност главен асистент в 
професионално направление 3.8. Икономика, 
научна специалност „Икономика и управление 
(земеделие)“ със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в 
ЦA на СCA, София 1373, ул. Суходолска № 30, 
тел. 02/8127560.
733

1а. – Институтът по планинско животновъд-
ство и земеделие – Троян, към Селскостопанската 
академия – София, обявява конкурс за заемане на 
академичната длъжност доцент в професионално 
направление 5.12. Хранителни технологии, научна 
специалност „Технология на млякото и млечните 
продукти“ със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Справки и документи – в 
ЦA на СCA, София 1373, ул. Суходолска № 30, 
тел. 02/8127560.
734

1. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 от 
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен 
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) 
за обект: „Инженеринг на обект „Изграждане на 
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канализационна мрежа и довеждащ канализаци-
онен колектор от с. Каменар, агломерация Варна, 
Етап ІІ „Изграждане на „Довеждащ канализаци-
онен колектор от с. Каменар – клон № 192“, на 
основание чл. 124а, ал. 1, 5 и 7 от ЗУТ, одобрено 
задание на основание чл. 125 от ЗУТ. Проектът е 
изложен в отдел „Кадастър и регулация“, дирекция 
АГУП, Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица мо-
гат да прегледат изработения план и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до Община Варна.
738

2. – Община Добрич на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за линеен обект на техническата 
инфраструктура извън границите на населени 
места и селищни образувания за обект: „Външно 
кабелно електрозахранване на ПИ 72624.906.622, 
местност Гаази баба в землището на гр. Добрич“. 
Проектът е изложен в Центъра за услуги и ин-
формация при Община Добрич от 8 до 17 ч., 
работно място № 8. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската 
администрация на Община Добрич.
651

185. – Община Доспат на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 609 от 27.01.2023 г. на Общин-
ския съвет – гр. Доспат, е одобрен ПУП – ПП за 
обект „Трасе на водопровод до поземлен имот 
с идент. № 23025.42.15 в м. Далоското (УПИ II-
42.15), гр. Доспат, община Доспат, област Смолян“ 
с възложител Мариян Чаушев. На основание 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Смолян.
719

186. – Община Доспат на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 607 от 27.01.2023 г. на Общин-
ския съвет – гр. Доспат, е одобрен ПУП – ПП 
за обект „Захранващо трасе на кабелна линия 
ниско напрежение за ваканционно селище в имот 
с идент. № 23025.160.377 по КККР на гр. Доспат“ 
с възложител Община Димитровград. На осно-
вание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Смолян.
720

4. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
на подземен електропровод за захранване на по-
землен имот (ПИ) с идентификатор 27499.221.10 
с начин на трайно ползване (НТП) – „нива“, соб-
ственост на Венцислав Славов, преминаващ през 
ПИ с идентификатори и с НТП: 27499.221.338 – „за 
селскостопански, горски, ведомствен път“, 

27499.223.544 и 27499.223.668 – „за пасище“, и 
27499.91.1 – „за друг вид производствен и складов 
обект“, в местност Каменно мостче, землище 
на с. Енина, община Казанлък, с проектна 
дължина на трасето 306 м и проектен сервитут 
306 кв. м. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да разгледат проекта в стая № 18 на Община 
Казанлък и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта.
716

1. – Община Мездра на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 597 по 
протокол № 43 от 26.01.2023 г. на Общинския 
съвет – Мездра, е одобрен подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за подземна 
кабелна линия за присъединяване на фотовол-
таична електроцентрала с мощност 600 kWp в 
ПИ 12704.108.2, местност Орница, в землището 
на с. Върбешница, с трасе, преминаващо през 
ПИ 12704.107.192, 12704.262.191 и 12704.262.21, и 
изграждане на нов стоманорешетъчен стълб в 
ПИ 12704.262.21 в землището на с. Върбешница, 
община Мездра, област Враца. Решението под-
лежи на обжалване от заинтересованите лица в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Мездра, пред 
Административния съд – Враца, на основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
717

2. – Община Перник на основание чл. 28б, 
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен 
проект за изменение на плана на новообразу-
ваните имоти в местността Караджинец в зем-
лището на с. Студена, община Перник, приет 
с протокол № 1-3 от 16.01.2023 г. на комисията, 
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на 
кмета на община Перник, за поземлени имоти: 
ПИ 33 и ПИ 96, като се променят границите на 
ПИ 33 и се образува нов ПИ 96. На основание 
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра-
вят писмени искания и възражения по проекта 
и придружаващата го документация до кмета 
на община Перник. За справки: ет. 12, стая № 7.
652

7. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните лица, че е внесен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за обект: „Улична канализация 
PP ∅ 400 с дължина L=318,30 м, за битови и 
дъждовни отпадни води от УПИ 2.1355, УПИ 
2.1356 и УПИ 2.1357, местност Бялата воденица, 
землище на с. Белащица, община „Родопи“. 
Проектното трасе преминава през поземлени 
имоти с идентификатори 03304.2.120, 03304.2.119, 
47295.20.111 и 47295.20.206 по кадастралната карта 
на землище с. Белащица и с. Марково, община 
„Родопи“. Дължината на трасето е 318,30 м съ-
гласно приложените ПУП – парцеларен план, 
регистър на засегнатите имоти и обяснителна 
записка, изработени от лицензиран проектант. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
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срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да се запознаят с 
предложения ПУП – ПП в сградата на Община 
„Родопи“ и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
722

1. – Община Поморие на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за опреде-
ляне трасе на техническата инфраструктура за 
обект: „Външен водопровод от тръби ПЕВП ∅ 
110 х 6,6 с дължина 300 м през ПИ 57491.18.688 
за еднофамилни жилищни сгради в имоти 
57491.18.340, 341, 446, 447, 330 и водопровод от 
тръби ПЕВП ∅ 90 с дължина 90 м през ПИ 
57491.18.738 за еднофамилни жилищни сгради в 
ПИ 57491.18.740, м. Кошарите, по кадастралната 
карта на гр. Поморие, община Поморие“, като 
трасето и сервитутът на водопровода ще засег-
нат: ПИ 57491.18.688 – полски път, общинска 
публична собственост, площ с ограничение на 
ползването – 0,213 дка, с дължина на трасе-
то – 300 м; ПИ 57491.18.738 – второстепенна 
улица, общинска публична собственост, площ 
с ограничение на ползването – 0,061 дка, с дъл-
жина на трасето – 90 м. Проектът за ПУП – ПП 
е изложен в сградата на Община Поморие, 
ул. Солна № 5. На основание чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения по проекта до Община 
Поморие в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“.
723

25. – Община Смолян на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 1067 на Об-
щинския съвет – Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 30.12.2022 г., протокол № 43, се 
разрешава и е одобрено задание с изработен про-
ект за подробен устройствен план – парцеларен 
план за обект: „Реконструкция и рехабилитация 
на съществуваща „Пътническа въжена линия 
(ПВЛ) – 5 „Ардашлъ – връх Снежанка“, нами-
ращ се в ПИ 69345.6.208, 69345.6.115, 69345.0.160, 
69345.6.112, 69345.6.500, 69345.6.501, 69345.0.162, 
69345.6.1152, 69345.6.156, землище с. Стойките, 
община Смолян, и ПИ 67653.447.7058, землище 
гр. Смолян, община Смолян. На основание чл. 60, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
Общинският съвет – Смолян, допуска предвари-
телно изпълнение на настоящото решение. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за ПУП – парцеларен 
план до общинската администрация – Смолян, 
бул. България № 12, гр. Смолян.
648

413. – Община с. Борино, област Смолян, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 336 от 21.12.2022 г. на Общинския 
съвет – с. Борино, е одобрен ПУП – устройстве-
на план-схема за инженерна инфраструктура за 
електрозахранване на „Фотоволтаична централа“ 

в ПИ 05462.236.64, собственост на „Ермет солар 
БГ“ – ООД, ул. Орфей № 14, с. Борино, община 
Борино, област Смолян, за прокарване на трасе 
на ел. кабелна линия през ПИ 05462.11.25, област 
Смолян, община Борино, м. Килчър, вид собстве-
ност – общинска публична, вид територия – зе-
меделска, НТП – за селскостопански, горски, 
ведомствен път, площ 922 кв. м, в териториален 
обхват на обекта: 1.1. поземлен имот с иденти-
фикатори 05462.11.25, 05462.236.56, в землището 
на с. Борино, община Борино, област Смолян. 
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обявяването му пред Административния 
съд – Смолян, по реда на Административнопро-
цесуалния кодекс.
656

170. – Община с. Калояново, област Пловдив, 
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от 
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е 
изработен проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Подземна 
кабелна линия НН от съществуващ ТП-2 до ново 
ТЕПО 1ТЧ+ с ТТ, монтирано на имотната граница 
на ПИ с идентификатор 29475.10.145, урегулиран 
за УПИ 10.70 – за жилищно строителство, м. Бо-
дурски исаци, землището на с. Житница, община 
Калояново“, с обща дължина на трасето – 437 л. м, 
от които 236 л. м са извън урбанизираната терито-
рия. Проектното трасе минава през ПИ 29475.7.181, 
29475.10.71, 29475.10.146 – общинска собственост. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да се запознаят с 
предложения проект за ПУП – ПП в сградата на 
Община Калояново и да направят писмени въз-
ражения, предложения и искания по проекта до 
общинската администрация – Калояново.
683

Върховният административен съд на осно-
вание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпила жалба от М. В. Г. от гр. Бургас, 
с която се оспорва разпоредбата на § 1, т. 3 от 
ДР на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута 
и професионалното развитие на учителите, ди-
ректорите и другите педагогически специалисти, 
издадена от министъра на образованието и науката 
(ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г.), по което е образувано 
адм. д. № 11629/2022 г. по описа на Върховния 
административен съд. Делото е насрочено за 
15.03.2023 г.
782

Административният съд – Пловдив, по 
адм. д. № 49 по описа на съда за 2023 г. на 
основание чл. 218, ал. 1 от ЗУТ съобщава за 
постъпило оспорване от „Алекс – 2020“ – ЕООД, 
Пловдив, кв. Беломорски, ул. Пловдив-юг 
№ 382К, представлявано от управителя Е. Кан-
дилов, против Решение № 521 на ОбС – Плов-
див, прието с протокол № 22 от 24.11.2022 г., 
относно одобряване на изменение на ОУП на 
гр. Пловдив – в частта за ПИ с идентификатори 
56784.539.17, 56784.539.18, 56784.539.19, 56784.539.20, 
56784.539.21, 56784.539.22 и 56784.539.23 по КККР, 
гр. Пловдив, намиращи се на територията на 
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кв. 2а по плана на кв. Югоизточна промишле-
на зона, Пловдив. В едномесечен срок от деня 
на обнародване на съобщението в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да бъ-
дат конституирани като ответници в съдебното 
производство чрез подаване на заявление до 
АС – Пловдив, по номера на адм. дело, което 
следва да съдържа: 1. трите имена и адреса, 
телефон, факс и електронен адрес, ако има та-
къв – за българските граждани; 2. трите имена 
и личния номер за чужденец и адреса, заявен 
в съответната администрация, телефон, факс и 
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на 
търговеца или наименованието на юридическото 
лице, изписани и на български език, седалище-
то и последния посочен в съответния регистър 
адрес на управление и електронния му адрес; 
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и 
органа, който го е издал; 6. изявление, че заин-
тересуваното лице желае да бъде конституирано 
в производството като ответник; 7. подпис на 
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени 
доказателства, удостоверяващи качеството на 
заинтересувано лице на заявителя. Със заявле-
нието е недопустимо да се правят искания за 
отмяна на индивидуалния административен акт, 
както и за присъединяване към подадени жалби 
в законоустановения срок. Делото е насрочено 
за 4.04.2023 г. в 13 ч.
742

Административният съд – Пловдив, по 
адм. д. № 3166 по описа на съда за 2022 г. на 
основание чл. 218, ал. 1 от ЗУТ съобщава за 
постъпило оспорване от „Ескорп“ – ЕООД, 
Пловдив, ул. Костаки Пеев № 5, ет. 4, ап. 11, 
представлявано от управителя Ст. Чорбаджаков; 
Иван Георгиев Стефанов от Пловдив, ул. Кос-
таки Пеев № 5А, ет. 5, ап. 14; Тома Георгиев 
Чорбаджаков от Пловдив, ул. Костаки Пеев № 5, 
ет. 4; Елисавета Георгиева Хонолд от Пловдив, 
ул. Костаки Пеев № 5, ет. 3, ап. 8 – против 
Решение № 521 на ОбС – Пловдив, прието с 
протокол № 22 от 24.11.2022 г., относно одобря-
ване на изменение на ОУП на гр. Пловдив – в 
частта за ПИ 56784.536.145 и ПИ 56784.536.147 по 
КККР, гр. Пловдив. В едномесечен срок от деня 
на обнародване на съобщението в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да бъ-
дат конституирани като ответници в съдебното 
производство чрез подаване на заявление до 
АС – Пловдив, по номера на адм. дело, което 
следва да съдържа: 1. трите имена и адреса, 
телефон, факс и електронен адрес, ако има та-
къв – за българските граждани; 2. трите имена 
и личния номер за чужденец и адреса, заявен 
в съответната администрация, телефон, факс и 
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на 
търговеца или наименованието на юридическото 
лице, изписани и на български език, седалище-
то и последния посочен в съответния регистър 
адрес на управление и електронния му адрес; 
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и 
органа, който го е издал; 6. изявление, че заин-
тересуваното лице желае да бъде конституирано 
в производството като ответник; 7. подпис на 
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени 

доказателства, удостоверяващи качеството на 
заинтересувано лице на заявителя. Със заявле-
нието е недопустимо да се правят искания за 
отмяна на индивидуалния административен акт, 
както и за присъединяване към подадени жалби 
в законоустановения срок. Делото е насрочено 
за 28.03.2023 г. в 13 ч.
743

Районният съд – Велики Преслав, съобщава, 
че е образувано гр. д. № 608/2022 г. по иско-
ва молба с правно основание чл. 49, ал. 1 от 
СК от Селиме Нутфиева Балкаш с постоянен 
адрес гр. Велики Преслав срещу Мустафа Бал-
каш – гражданин на Република Турция. В едноме-
сечен срок от публикацията в „Държавен вестник“ 
ответникът Мустафа Балкаш може да се запознае 
с исковата молба с приложените доказателства, 
определението по чл. 131 от ГПК, намиращи 
се в деловодството на Районния съд – Велики 
Преслав, както и да подаде писмен отговор. На 
основание чл. 41, ал. 1 от ГПК ответникът може 
да посочи лице в седалището на ВПРС, на което 
да се връчват съобщенията – съдебен адресат, 
ако няма пълномощник по делото в Република 
България. На основание чл. 48, ал. 2, ако въпреки 
публикацията ответникът не се яви в съда, за да 
получи препис от исковата молба с приложени-
ята, съдът ще му назначи особен представител 
на разноски на ищеца.
730

Районният съд – Велинград, І граждански 
състав, призовава в едномесечен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“ Алтин Мустафа 
Матев, гражданин на Албания, без регистрирани 
постоянен и настоящ адрес на територията на 
Република България, с неизвестен точен адрес 
в страната или в чужбина, да се яви в канцела-
рията на Районния съд – Велинград, І състав, 
Велинград, ул. Хан Аспарух № 3, за да получи 
препис от исковата молба и приложенията към 
нея по гр.д. № 20235210100042, подадена от Диана 
Матеева Матева, с правна квалификация чл. 49, 
ал. 1 от СК, да подаде писмен отговор, както и 
да посочи съдебен адрес. В случай че не се яви, 
за да получи съдебните книжа в указания срок, 
съдът ще му назначи особен представител на 
основание чл. 48, ал. 1 от ГПК.
725

Районният съд – Горна Оряховица, VІ със-
тав, призовава Мд Имран, сега с неизвестен 
адрес, да се яви в съда на 21.04.2023 г. в 10 ч. 
като ответник по гр.д. № 20234120100067/2023 г., 
заведено от Деница Александрова Иванова. От-
ветникът да посочи съдебен адрес, в противен 
случай делото ще се гледа при условията на 
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
768

Кърджалийският районен съд призовава 
Мехмет Шюкрю Гюлтекин, роден на 1.10.1981 г., 
гражданин на Република Турция, без регистри-
ран в Република България адрес, да се яви в 
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ в канцеларията на РС – Кърджали, за 
получаване на препис от исковата молба и при-
ложенията към нея по гр.д. № 1173 по описа за 
2022 г. на РС – Кърджали, в качеството му на 
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ответник по предявен иск за развод по чл. 49, 
ал. 1 от СК от Славка Валентинова Гюлтекин. 
Ответникът следва да посочи съдебен адрес в 
страната, в противен случай делото ще се гледа 
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
769

Районният съд – Разлог, уведомява Ираис 
Илияна Дел Вайре Саласар Кихида, родена на 
24.02.1993 г. в гр. Пунта де Пиедрас, Венецуела, 
гражданство – Венецуела, ответница по гр.д. 
№ 298/2022 г. по описа на Районния съд – Разлог, 
че срещу нея е предявен иск с правно основание 
чл. 49, ал. 1 от СК. Указва на ответницата Ираис 
Илияна Дел Вайре Саласар Кихида, родена на 
24.02.1993 г. в гр. Пунта де Пиедрас, Венецуела, 
гражданство – Венецуела, че може в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
да получи книжата по делото в канцеларията 
на Районния съд – Разлог, стая № 4, както и да 
посочи адрес в страната, на който да бъде при-
зована по делото.
770

Софийският районен съд съобщава, че по 
искова молба на „Топлофикация София“ – ЕАД, 
е образувано гр.д. № 43329/2022 г. по описа на 
същия съд, І гражданско отделение, 41 състав. 
Предявени са осъдителни искове с правно ос-
нование чл. 79, ал. 1 ЗЗД във връзка с чл. 150, 
ал. 1 и чл. 139 ЗЕ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД срещу 
Магдалена Попов, родена на 8.10.1957 г. в Ита-
лия, гражданка на САЩ, притежаваща паспорт 
№ 52172034, издаден на 2.07.2014 г. в САЩ; Ни-
кол Попов, родена на 10.07.1991 г., притежаваща 
документ за самоличност № GL800262, издаден 
на 30.06.2014 г. в гр. Минесота, Канада; Кристи-
ана Попов, родена на 4.04.1990 г., притежаваща 
документ за самоличност № 561508683, издаден 
на 9.03.2017 г. от Консулството на САЩ в гр. То-
ронто, Канада, и срещу Грегъри-Петър Попов, 
роден на 11.05.1993 г., притежаващ документ за 
самоличност № GL803686, издаден на 7.07.2014 г. 
в гр. Минесота, Канада. Съдът уведомява все-
ки от ответниците, че в едномесечен срок от 
обнародването на съобщението в „Държавен 
вестник“ може да подаде писмен отговор на 
исковата молба по реда и със съдържанието 
по чл. 131 ГПК, след като се яви да получи 
препис от исковата молба и приложенията към 
нея, които са на разположение и се намират в 
служба „Деловодство“ на Софийския районен 
съд. Съдът указва на всеки от ответниците, че 
следва да посочи съдебен адрес на територия-
та на Република България, в противен случай 
делото ще бъде разгледано при условията на 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
745 

Търговищкият окръжен съд на основание 
чл. 679, ал. 2 от ТЗ насрочва производство в от-
крито съдебно заседание по ч. т. д. № 3/2023 г. 
по описа на Окръжния съд – Търговище, за 
28.02.2023 г. от 10,30 ч. в съдебна зала № 5, Съдеб-
на палата, ет. 2, за разглеждане на постъпилото 
искане от кредитора Национална агенция за 
приходите за отмяна на взетото решение по т. 2 
от протокола на събранието на кредиторите на 

„Екопроект-С“ – ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК 
827202379, а именно: „2. текущото възнаграждение 
на синдика да бъде в размер на три минимални 
работни заплати месечно с включен данък общ 
доход, в които не се включват оперативните текущи 
разноски – счетоводно обслужване, командиров-
ки, държавни такси, административни разходи. 
Окончателно възнаграждение на синдика да бъде 
определено в размер на 10 % от събраната или 
осребрена маса на несъстоятелност.“
724

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Асоциация „И нас ни има“ за 
гарантиране на равен шанс за деца и младежи 
с физически и ментални увреждания“, София, 
на основание чл. 23, ал. 1 от устава и чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 
15.03.2023 г. от 11 ч. на адреса на управление на 
сдружението в София, п.к. 1632, район „Овча ку-
пел“, ж.к. Овча купел 2, бл. 19, вх. В, ет. 6, ап. 70, 
при следния дневен ред: 1. приемане на баланса 
към датата на приключване на ликвидацията 
на сдружението, както и пояснителния доклад 
към него, изготвени от ликвидатора; проект 
за решение: ОС приема баланса към датата на 
приключване на ликвидацията на сдружението, 
както и пояснителния доклад към него, изготвени 
от ликвидатора; 2. приемане на годишния отчет 
на ликвидатора; проект за решение: ОС приема 
годишния отчет на ликвидатора към датата на 
приключване на ликвидацията; 3. вземане на 
решение за разпределяне на имуществото на 
сдружението след извършената ликвидация; 
проект за решение: с оглед приетия поясняващ 
доклад към счетоводен баланс на основание 
чл. 270 от ТЗ на ликвидатора, съгласно който 
към датата на прекратяване сдружението няма 
парични средства, няма движимо и/или недвижи-
мо имущество, няма задължения към кредитори 
и няма постъпили вземания, общото събрание 
приема, че към настоящия момент няма иму-
щество, което да подлежи на разпределение и 
не разпределя такова; 4. вземане на решение за 
освобождаване на ликвидатора от отговорност; 
проект за решение: ОС освобождава ликвида-
тора Райна Димитрова Стаменова-Йосифова от 
отговорност; 5. вземане на решение за залича-
ване на сдружението от Търговския регистър и 
регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписва-
нията; проект за решение: с оглед приключилото 
производство по ликвидация общото събрание 
взема решение за заличаване на сдружението 
от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. 
На основание чл. 24 от устава на сдружението 
писмените материали, свързани с дневния ред 
на общото събрание, ще бъдат на разположение 
на членовете на сдружението в седалището му и 
всеки член има право да се запознае с тях. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от устава 
общото събрание ще се проведе същия ден от 
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12 ч., на същото място и при същия дневен ред 
независимо от броя на присъстващите членове.
761

1. – Управителният съвет на сдружение „Че-
хословашки клуб „Т. Г. Масарик“ в България“, 
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 
от устава на сдружението свиква извънредно 
заседание на общото събрание на 26.03.2023 г. в 
9 ч. в сградата на сдружението, София, ул. Кракра 
№ 15, при следния дневен ред: вземане на решение 
сдружение „Чехословашки клуб „Т. Г. Масарик“ в 
България“ да кандидатства пред Министерството 
на културата за финансиране на изработване на ин-
вестиционен проект за строеж: „Основен ремонт, 
консервация и реставрация на съществуващата 
сграда с идентификатор 68134.106.40.1 (недвижи-
ма културна ценност) и съществуващата сграда 
с идентификатор 68134.106.40.3 – разположени в 
поземлен имот с идентификатор 68134.106.40, по-
падащ в УПИ ХІІІ-40, кв. 550, м. Център – Зона 
„А“ – юг, район „Средец“, ул. Кракра № 15“.
726

1. – Съветът на настоятелите на сдружение 
„Училищно настоятелство към 32 СОУ „Св. Кли-
мент Охридски“ – София, на основание чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.03.2023 г. 
в 17 ч. в София, бул. Христо Ботев № 63, при 
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на 
сдружението за 2022 г.; 2. финансов отчет на 
сдружението за 2022 г.; 3. промяна на наименова-
нието; 4. приемане на нов устав; 5. избор на нови 
членове на съвета на настоятелите; 6. приемане 
на нови членове; 7. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе един час по-късно, на същото 
място и при същия дневен ред независимо от 
броя на присъстващите членове на сдружението. 
Материалите за събранието са на разположение 
на всички заинтересувани членове в офиса на 
сдружението.
752

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Училищно настоятелство към Четвърто основ-
но училище „Димчо Дебелянов“, Благоевград, 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на сдружението на 21.04.2023 г. от 
18,30 ч. в сградата на 4. ОУ „Димчо Дебелянов“, 
Благоевград, при следния дневен ред: 1. отчет на 
управителния съвет; 2. избор на нов управите-
лен съвет; 3. промяна на начина на свикване на 
общото събрание на сдружението; 4. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе от 19,30 ч. на същото 
място и при същия дневен ред.
749

4. – Управителният съвет на Моряшки про-
фесионален съюз – Варна, на основание чл. 26 
от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 
съюза на 26.04.2023 г. от 9 ч. в Дом на моряка 
с адрес: Варна, ул. Черноризец Храбър № 9, при 
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на 
съюза за периода април 2022 г. – март 2023 г.;  
2. финансов отчет за периода април 2022 г. – март 
2023 г.; 3. приемане на бюджет на Моряшки про-
фесионален съюз за периода април 2023 г. – март 
2024 г.; 4. избор на председател, зам.-председател 
и секретар на съюза; 5. попълване състава на 
управителния съвет и контролно-ревизионната 
комисия; 6. приемане на програма; 7. разни. 
При липса на кворум на основание чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 
в 10 ч., на същото място и при същия дневен 
ред с присъстващите членове.
751

1. – Управителният съвет на сдружение с не- 
стопанска цел с общественополезна дейност 
„Училищно настоятелство „Пробуда“ – Кър-
джали, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква 
извънредно общо събрание на сдружението на 
25.03.2023 г. в 18 ч. в Кърджали, кв. Възро-
жденци, СУ „П. Р. Славейков“, актовата зала, 
при следния дневния ред: 1. приемане на нови 
членове; 2. отмяна на устава на настоятелството 
и приемане на нов устав на настоятелството; 3. 
освобождаване на членовете на управителния 
съвет и председателя на настоятелството; 4. изби-
ране на нови членове на съвета на настоятелите 
и на контролния съвет; 5. разни и текущи. При 
липса на кворум общото събрание да се проведе 
същия ден, на същото място в 19 ч., при същия 
дневен ред съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ.
748

1. – Управителният съвет на сдружение с не- 
стопанска цел „Пенсионерско дружество „На-
дежда“, с. Долно Сахране, област Стара Загора, 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение на 
УС от 23.01.2023 г. свиква общо събрание на 
членовете на сдружението на 17.05.2023 г. от 
11 ч. в сградата на клуба в с. Долно Сахране, 
община Павел баня, при следния дневен ред: 
1. отчет за дейността на УС на пенсионерското 
дружество през 2022 г. 2. отчет на контролния 
съвет; 3. приемане на решение за освобождаване 
на членове на УС; 4. избор на нов управителен 
съвет; 5. изменение на устава; 6. разни. При липса 
на кворум събранието ще се проведе същия ден 
от 12 ч. при същия дневен ред.
753
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