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Министерство  
на финансите

	Споразумение	 за	 финансов	 принос	
между	Република	България	и	Европей-
ския	 съюз	 по	 отношение	 на	 Раздел	
„Държава	членка“	по	програма	InvestEU	 2

Министерство 
на образованието  

и науката

	Наредба № 8 от	14	февруари	2023	г.	за	
придобиване	на	квалификация	по	про-
фесията	„Оператор	в	металургията“	 31

Национален съвет 
по цени и реимбурсиране  

на лекарствените продукти

	Наредба	 за	 допълнение	 на	 Наредба	
№	5	от	19	септември	2019	г.	за	прие-
мане	на	фармако-терапевтично	ръко-
водство	по	очни	болести	 50

Централна избирателна комисия

	Решение № 1735-НС	от	4	март	2023	г.	
относно	 утвърждаване	 на	 образци	
на	 изборни	 книжа	 за	 произвеждане	
на	 изборите	 за	Народно	 събрание	 на	
2	април	2023	г.	 50
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(2)   Фондът InvestEU, който предоставя 
гаранцията от ЕС, има за цел да 
подкрепя операции по финансиране 
и инвестиране, допринасящи за пос
тигането на целите на политиката на 
Съюза, както е посочено в член 3 от 
Регламента за InvestEU.

(3)   Консултантският център на InvestEU 
предоставя консултантска подкрепа 
за идентифициране, подготовка, раз
работване, структуриране, възлагане 
на обществени поръчки и изпълнение 
на инвестиционни проекти, както и за 
повишаване на капацитета на органи
заторите на проекти и финансовите 
посредници за осъществяване на опе
рации по финансиране и инвестиране 
в съответствие с член 25 от Регламента 
за InvestEU.

(4)   Всеки компонент на политиката на фонда 
InvestEU съдържа Раздел „Европейски 
съюз“. Той може да съдържа и Раздел 
„Държава членка“ (Раздел „Държава 
членка“) с незадължителни вноски от 
дадена държава членка. Чрез Раздел 
„Държава членка“ държавата членка 
може да разпредели за предоставянето 
на гаранцията от ЕС част от своите 
ресурси по линия на Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) 
и Кохезионния фонд, създадени с Рег
ламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския 
парламент и на Съвета2; по линия на 
Европейския социален фонд+ (ЕСФ+), 
създаден с Регламент (ЕС) 2021/1057 
на Европейския парламент и на Съве
та3; по линия на Европейския фонд за 
морско дело, рибарство и аквакултури 
(ЕФМДР), създаден с Регламент (ЕС) 
2021/1139 на Европейския парламент 
и на Съвета4; и по линия на Европей
ския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), създаден с 
Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европей
ския парламент и на Съвета5 (заедно 
наричани „Фондове при споделеното 
управление“). Държавата членка може 
също така да направи парична вноска 
за предоставяне на гаранцията от ЕС 
от собствения си бюджет за изпълнение 
на инвестициите, посочени в решени
ето за изпълнение на Съвета относно 
приемането на плана за възстановяване 
и устойчивост (ПВУ), приет в рамки
те на механизма за възстановяване и 
устойчивост (МВУ), създаден с Регла

2 OВ, L 231, 30.6.2021, стр. 60 – 93.
3 OВ, L 231, 30.6.2021, стр. 21 – 59.
4 OВ, L 247, 13.7.2021, стр. 1 – 49.
5 OВ, L 435, 6.12.2021, стр. 1 – 186.

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ФИНАНСИТЕ

СПОРАЗУМЕНИЕ
за финансов принос между Република Бъл
гария и Европейския съюз по отношение 
на Раздел „Държава членка“ по програма 

InvestEU
(Ратифицирано със закон, приет от 48ото 
Народно събрание на 5 януари 2023 г. – ДВ, 
бр. 4 от 2023 г. В сила от 13 януари 2023 г.) 

Настоящото Споразумение се сключва
между:
(1)  Европейския съюз, представляван от 

Европейската комисия, 200, Rue De La 
Loi, B1049 Bruxelles, Belgium („Комиси
ята“), която за целите на подписването 
на настоящото Споразумение се пред
ставлява от Маартен Вервей,

наричан подолу „Съюзът“,
от една страна,
и
(2)  Република България, представляванa 

от Министерството на финансите, ул. 
„Г. С. Раковски“ № 102, София 1040, 
представлявано за целите на подписва
нето на настоящото Споразумение от 
министъра на финансите на Република 
България,

наричана подолу „България“,
от друга страна,
наричани подолу поотделно „Страна“, а 

заедно „Страните“.
КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ
(1)   С Регламент (ЕС) 2021/523 на Евро

пейския парламент и на Съвета1 („Рег
ламентът за InvestEU“) е създадена 
програма („Програма InvestEU“), пред
виждаща гаранция от ЕС в подкрепа на 
операции по финансиране и инвестира
не в ключови целеви области на поли
тиката на Съюза („Гаранцията от ЕС“), 
консултантска подкрепа, поспециално 
за разработването на инвестиционни 
проекти и за достъпа до финансиране 
(„Консултантският център InvestEU“), 
и база данни, осигуряваща видимост на 
проектите и обединяваща инвеститори 
и организатори на проекти („Порталът 
InvestEU“).

1 Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент 
и на Съвета от 24 март 2021 година за създаване на 
програмата InvestEU и за изменение на Регламент 
(ЕС) 2015/1017 (OВ, L 107, 26.3.2021, стр. 30).

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
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мент (ЕС) 2021/241 на Европейския 
парламент и на Съвета6 („Регламент за 
MВУ“), за целите на Раздел „Държава 
членка“. Допълнителен размер на га
ранцията от ЕС по Раздел „Държава 
членка“ може да бъде предоставен и 
чрез гаранция от държавата членка. 
Държавата членка следва да поеме 
загубите над предвидените, като издаде 
насрещна гаранция в полза на Съюза.

(5)   Разделът „Държава членка“ е насочен 
към специфични прояви на неефек
тивност на пазара или неоптимални 
инвестиционни ситуации в допринася
щата държава членка или в един или 
няколко нейни региона, включително 
в уязвими и отдалечени региони, като 
например найотдалечените региони 
на Съюза.

(6)   В съответствие с член 12 от Регламент 
(ЕС) 2021/1060 на Европейския пар
ламент и на Съвета7 („Регламент за 
общоприложимите разпоредби“) Спо
разумението за партньорство на Бъл
гария 2021BG16FFPA001, озаглавено 
„Споразумение за партньорство – Ре
публика България“, беше одобрено с 
Решение C(2022)4607 на Комисията от 
6 юли 2022 г.

(7)   В съответствие със Споразумение
то за партньорство и член 14, пара
граф 2 от Регламента за общопри
ложимите разпоредби България от
пуска 100 000 000 евро от ЕФРР и 
25 000 000 евро от Кохезионния фонд за 
програмата InvestEU (поети задължения 
през 2022 г.). Цялата сума от 125 000 000 
евро е разпределена за предоставяне 
на гаранцията от ЕС в рамките на 
Раздел „Държава членка“ („Принос от 
фондовете при споделено управление“) 
с цел да се допринесе за постигането 
на целите на политиката, избрани в 
Споразумението за партньорство.

(8)   България представи на Комисията 
своя ПВУ. Положителната оценка на 
ПВУ на Комисията беше одобрена в 
съответствие с член 20 от Регламента 
за ПВУ с Решение за изпълнение на 
Съвета от 5 май 2022 г. за одобряване на 

6 OВ, L 57, 18.2.2021, стр. 17 – 75.
7 Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския пар
ламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за 
установяване на общоприложимите разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Евро
пейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, 
Фонда за справедлив преход и Европейския фонд 
за морско дело, рибарство и аквакултури, както 
и на финансовите правила за тях и за фонд „Убе
жище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна 
сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа 
за управлението на границите и визовата политика 
(OВ, L 231, 30.6.2021, стр. 159).

оценката на плана за възстановяване и 
устойчивост на България („Решение за 
изпълнение на Съвета относно ПВУ“). 
С Решението за изпълнение на Съвета 
относно ПВУ се определя финансо
во участие в максимален размер от  
6 267 312 124 евро. България възнаме
рява да предостави парична вноска в 
размер на 150 000 000 евро за предос
тавяне на гаранцията от ЕС по линия 
на Раздел „Държава членка“ („вноска, 
произтичаща от МВУ“) с цел да до
принесе за постигането на конкрет
ните инвестиции от ПВУ чрез Раздел 
„Държава членка“. Споразумението за 
финансиране от 4 юли 2022 г., което 
следва, наред с другото, да подпомогне 
изпълнението на финансовите продук
ти, които са предмет на настоящото 
Споразумение за финансов принос, 
беше подписано между Комисията и 
България в съответствие с член 23, 
параграф 1 от Регламента за МВУ.

(9)   България е определила целите на по
литиката и конкретните специфични 
прояви на неефективност на пазара или 
неоптимални инвестиционни ситуации 
в държавата членка, които възнаме
рява да преодолее чрез вноската от 
фондовете при споделено управление 
и вноската, произтичаща от МВУ, в 
Раздел „Държава членка“.

(10)  България е предложила Европейския 
инвестиционен фонд и Българската 
банка за развитие за партньори по из
пълнението за целите на изпълнението 
на приноса към гаранцията от ЕС в 
рамките на Раздел „Държава членка“, 
предвиден в настоящото Споразумение 
за финансов принос, и Европейският ин
вестиционен фонд и Българската банка 
за развитие са изразили своя интерес 
към изпълнението на гаранцията от ЕС. 

(11)  Поради това Страните решиха да 
сключат споразумение, за да устано
вят принос към гаранцията от ЕС в 
рамките на Раздел „Държава членка“ 
и да определят реда и условията за из
ползване на Раздел „Държава членка“.

И така, Страните се споразумяха, както 
следва:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
За целите на настоящото Споразумение 

за финансов принос се прилагат следните 
определения:

„Споразумение за финансов принос“ озна
чава настоящото споразумение за финансов 
принос (и приложенията към него), както е 
изменено, допълнено или модифицирано;

„Общ фонд „Провизии“ означава общият 
фонд за провизии, създаден съгласно член 
212, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 
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2018/1046 на Европейския парламент и на 
Съвета8 („Финансовият регламент“); 

„Фаза на учредяване“ означава периодът 
от време, през който провизиите за Раздел 
„Държава членка“, съгласно съответните 
гаранционни споразумения, се изплащат 
от Комисията на Общия фонд „Провизии“ 
в съответствие с графика на плащанията в 
приложение 1;

„Принос от фондовете при споделено управ
ление“ означава сумата от Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР), Европейския 
социален фонд+ (ЕСФ+), Кохезионния фонд, 
Европейския фонд за морско дело, рибарство 
и аквакултури (ЕФМДР) и Европейския зе
меделски фонд за развитие на селските ра
йони (ЕЗФРСР), посочена в Споразумението 
за партньорство, одобрено с решението на 
Комисията за приемане на Споразумението 
за партньорство, която допринася за предос
тавянето на гаранцията от ЕС в рамките на 
Раздел „Държава членка“; 

„Вноска, произтичаща от МВУ“ означава 
сумата в парични средства, посочена в ПВУ, 
която допринася за осигуряването на гаран
цията от ЕС в рамките на Раздел „Държава 
членка“;

„Раздел ЕС“ означава „Раздел ЕС“, посочен 
в член 9, параграф 1, буква а) от Регламента 
за InvestEU;

„Гаранция от ЕС“ означава гаранцията от 
ЕС, както е определена в член 2, параграф 2  
и член 4, параграф 1, първа, втора и трета 
алинея от Регламента за InvestEU;

„Финансов продукт“ означава финансов 
продукт, както е определен в член 2, пара
граф 9 от Регламента за InvestEU, както е 
приложимо в съответствие с гаранционното/
ите споразумение/я;

„Финансово споразумение“ означава спора
зумението между Европейския съюз, представ
ляван от Комисията, и България, сключено 
в съответствие с член 23, параграф 1 от 
Рег  ламента за МВУ, представляващо инди
видуално правно задължение по смисъла на 
Финансовия регламент; 

„Средства при споделено управление“ оз
начава средства при споделено управление, 
определени в член 2, параграф 11 от Регла
мента за InvestEU;

„Гаранционни споразумения“ означава га
ранционните споразумения, определени в член 
2, параграф 12 от Регламента за InvestEU, и 
се отнася до някое от гаранционните споразу
мения, сключени между Европейския съюз и 
партньора(ите) по изпълнението за целите на 
изпълнението на Раздел „Държава членка“. За 
8 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 
година за финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, за изменение на регла
менти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, 
(ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 
и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L, 30.7.2018, стр. 1).

избягване на съмнение, ако Комисията вече е 
сключила Гаранционно споразумение с един 
от съответните партньори по изпълнението, 
Раздел „Държава членка“ може да бъде доба
вен към това споразумение чрез изменение, 
ако е приложимо;

„Партньор по изпълнението“ означава парт
ньорът по изпълнението, определен в член 2,  
параграф 13 от Регламента за InvestEU и в 
гаранционните споразумения;

„Регламент за InvestEU“ означава Регламент 
(ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и 
на Съвета от 24 март 2021 г. за създаване на 
програмата InvestEU и за изменение на Рег
ламент (ЕС) 2015/1017 (ОВ, L 107, 26.3.2021 г., 
стр. 30);

„Инвестиционни насоки“ означава инвес
тиционните насоки, установени с Делегиран 
регламент (ЕС) 2021/1078 на Комисията9;

Раздел „Държава членка“ означава Разде
лът „Държава членка“, отнасящ се до България, 
в съответствие с член 9, параграф 1, буква б)  
от Регламента за InvestEU и настоящото Спо
разумение за финансов принос;

„Споразумение за партньорство“ оз
начава Споразумението за партньорство 
2021BG16FFPA001, озаглавено Споразумение 
за партньорство – Република България, при
ето с Решение C(2022)4607 на Комисията от 
6 юли 2022 г.;

„Компонент на политиката“ означава 
компонент на политиката, както е посочено в 
член 8, параграф 1 от Регламента за InvestEU;

„Процент на провизиране“ означава про
центът на провизиране, посочен в клауза 6;

„Свързани разходи и такси“ означава до
пустимите административни разходи и такси 
в съответствие с член 18, параграф 3 от Рег
ламента за InvestEU и разходите, посочени 
в член 19.2, буква а), подточки ii) и iii) от 
Регламента за InvestEU;

„ПВУ“ означава План за възстановяване 
и устойчивост на България, в който се опре
деля програмата за реформи и инвестиции, 
включваща мерки за осъществяване на ре
форми и публични инвестиции чрез цялостен 
и съгласуван пакет, който може да включва 
и публични схеми, целящи да стимулират 
частните инвестиции, както е посочено в 
член 17, параграф 1 от Регламента за МВУ;

„Регламент за МВУ“ означава Регламент 
(ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на 
Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на 
Механизъм за възстановяване и устойчивост 
(ОВ, L 57, 18.2.2021 г., стр. 17); 
9 Делегиран регламент (ЕС) 2021/1078 на Комисията 
от 14 април 2021 година за допълнение на Регламент 
(ЕС) 2021//523 на Европейския парламент и на Съ
вета чрез определяне на инвестиционните насоки 
за фонд InvestEU  (OВ, L 234, 2.7.2021, стр. 18).
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„Дата на подписване“ означава датата, на 
която последната от Страните подписва на
стоящото Споразумение за финансов принос 
и Споразумението е сключено;

„Работен ден“ означава дните, в които офи
сите на Комисията са отворени в Люксембург. 

2. ТЪЛКУВАНЕ
2.1  Заглавията са само за удобство и не 

влияят върху конструкцията или тъл
куването на която и да е от разпоред
бите на настоящото Споразумение за 
финансов принос.

2.2  Думите, които внасят значение за един
ствено число, включват и множествено 
число и обратно.

2.3  Препратка към приложение или кла
уза е препратка към приложение или 
клауза в настоящото Споразумение за 
финансов принос.

3. ЦЕЛ И ОБХВАТ
3.1  Настоящото Споразумение за финансов 

принос определя правилата в съот
ветствие с член 10 от Регламента за 
InvestEU, приложими към гаранцията 
от ЕС в рамките на Раздел „Държава 
членка“ – България. 

3.2  Раздел „Държава членка“ – България се 
основава на вноската от фондовете при 
споделено управление и на вноската, 
произтичаща от МВУ, както е посочено 
в клауза 5. 

3.3  Настоящото Споразумение за финан
сов принос определя реда и условията, 
при които приносът от фондовете при 
споделено управление и приносът, 
произтичащ от МВУ, се използват за 
предоставяне на гаранцията от ЕС по 
линия на Раздел „Държава членка“, 
покриваща операции по финансиране 
и инвестиране в България по линия на 
Раздел „Държава членка“.

3.4  България отбелязва, че вноските за 
финансовите продукти по това спора
зумение са предмет на контрол върху 
държавните помощи на ЕС. Те обаче 
са освободени от изискването за уведо
мяване за мерките за държавна помощ 
съгласно член 108, параграф 3 от ДФЕС, 
когато отговарят на изискванията, пред
видени в Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета10 
(„Общ регламент за групово освобож
даване“), поспециално в Раздела за 
InvestEU от него11, или в друг регламент 

10 Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от
17 юни 2014 година за обявяване на някои катего
рии помощи за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от Договора (OВ, 
L 187, 26.6.2014, стр. 1).
11 Регламент (ЕС) 2021/1237 на Комисията от 23 
юли 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 за обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в приложение на 
членове 107 и 108 от Договора (OВ, L 279, 29.7.2021, 
стр. 39 – 75).

за групово освобождаване. За всяка 
държавна помощ, която не отговаря на 
изискванията, установени в някой от 
регламентите за групово освобождаване, 
Комисията се уведомява съгласно член 
108 от ДФЕС. В случай че партньорът 
по изпълнението е национална насър
чителна банка и институция, парт
ньорът по изпълнението ще трябва да 
спазва правилата за държавна помощ, 
включително да информира Комисията 
за националните схеми за държавна 
помощ, прилагани съгласно един от 
регламентите за групово освобождаване, 
както и изискванията за докладване и 
прозрачност. 

В случай че партньорът по изпълнение
то не е национална насърчителна банка и
институция, Гаранционното споразумение 
между Комисията и избрания партньор по 
изпълнението включва необходимите разпо
редби, за да се гарантира съответствието на 
финансовите продукти с правилата за държавна 
помощ. България отбелязва, че ще създаде 
схема за държавна помощ за всеки финансов 
продукт по настоящото Споразумение и че 
ще сподели детайлите по нея с Европейската 
комисия, която ще я предаде на съответния 
партньор по изпълнението, преди последният 
да започне изпълнението на съответния фи
нансов продукт по настоящото Споразумение. 
Във всеки случай наличието на национална 
схема за държавна помощ е предварително 
условие за изпълнението на съответния фи
нансов продукт по настоящото Споразумение.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА
4.1  Комисията информира България за 

избраните партньори по изпълнението 
и договаря и сключва с партньорите по 
изпълнението гаранционни споразуме
ния съгласно член 17 от Регламента за 
InvestEU, в които се посочват подроб
ностите за изпълнението на гаранцията 
от ЕС в рамките на Раздел „Държава 
членка“ в съответствие с настоящото 
Споразумение за финансов принос и 
Регламента за InvestEU.

4.2  Комисията установява рамка за мо
ниторинг, за да проследява напредъка 
по отношение на целите, определени в 
Регламента за InvestEU и в настоящото 
Споразумение за финансов принос, за да 
гарантира, че Раздел „Държава членка“ 
се използва в съответствие с условията, 
определени в съответните гаранционни 
споразумения, както и в Регламента за 
InvestEU и във Финансовия регламент.

4.3  За тази цел Комисията следи за изпълне
нието на гаранционните споразумения, 
сключени с партньорите по изпълнени
ето, и изисква от тях пропорционална 
отчетност в съответствие с условията, 
договорени в гаранционните споразу
мения. Отчитането се привежда във 
възможно найголяма степен в съответ
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ствие с условията, договорени за раздел 
„Европейски съюз“, като същевременно 
се гарантира, че то обхваща по подходящ 
начин специфичните цели на Раздел 
„Държава членка“. Съдържанието на 
тези доклади е достатъчно подробно, 
за да може Комисията да изпълни за
дълженията си за докладване спрямо 
България съгласно и при условията на 
клауза 13.

4.4  Комисията гарантира, че гаранционни
те споразумения включват разпоредби 
относно участието на представители на 
България във връзка с наблюдението на 
изпълнението на гаранционните спора
зумения съгласно член 17, параграф 5  
от Регламента за InvestEU.

4.5  Участието на представителите на дър
жавата членка по отношение на мо
ниторинга на изпълнението на Раздел 
„Държава членка“ е под формата на 
полугодишен диалог, основан на годиш
ните финансови и оперативни доклади, 
представени на държавата членка в 
съответствие с клауза 13.

4.6  Гаранционното споразумение за при
носа, произтичащ от МВУ, включва 
разпоредби, изискващи инвестициите, 
осъществявани чрез операциите по 
финансиране и инвестиране, да спазват 
изискванията на Регламента за МВУ. 
Поспециално,
(I)   В съответствие с член 22 от Рег

ламента за МВУ Гаранционното 
споразумение включва разпоредби 
за защита на финансовите интереси 
на Съюза, и поспециално за: i) 
събиране и осигуряване на достъп 
на България и Комисията до данни 
за крайните получатели на средства 
и действителните собственици; ii) 
изрично упълномощаване на Коми
сията, OLAF, Сметната палата и ко
гато е приложимо, на Европейската 
прокуратура да упражняват правата 
си, предвидени в член 129, пара
граф 1 от Финансовия регламент, 
и да налагат подобни задължения 
на всички крайни получатели на 
изплатени средства; iii) водене на 
документация в съответствие с член 
132 от Финансовия регламент;

(II)  Гаранционното споразумение 
включва разпоредби, съгласно ко
ито операциите по финансиране и 
инвестиране трябва да са в съот
ветствие с техническите насоки „Да 
не се нанасят значителни вреди“ 
(2021/C58/01) чрез използване на 
доказателства за устойчивост и да 
изключват от допустимост поне 
следния списък с дейности и активи: 
(i) дейности и активи, свързани с 
изкопаеми горива, включително из

ползването им надолу по веригата12; 
(ii) дейности и активи по Системата 
на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), 
при които се постигат прогнозни 
емисии на парникови газове, които 
не са пониски от съответните рефе
рентни стойности13; (iii) дейности и 
активи, свързани с депа за отпадъ
ци, инсинератори14 и инсталации за 
механична биологична обработка15. 

5.  РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ОТ ЕС, 
ВНЕСЕНА СЪГЛАСНО НАСТОЯЩО
ТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВ 
ПРИНОС

5.1  Общият размер на гаранцията от ЕС, 
свързана с Раздел „Държава членка“, е 
275 000 000 евро. 

5.2  125 000 000 евро се осигуряват от 
вноската от фондовете при споделено 
управление.

5.3  150 000 000 евро се осигуряват от внос
ката, произтичаща от МВУ. 

5.4  Финансовите задължения, произти
чащи от този размер на гаранцията 
от ЕС по линия на Раздел „Държава 

12 С изключение на проектите за производство на 
електроенергия и/или топлинна енергия, както 
и свързаната с тях преносна и разпределителна 
инфраструктура, използващи природен газ, които 
отговарят на условията, посочени в приложение III 
към Техническото ръководство „Да не се причинява 
значителна вреда“ (2021/C58/01).
13 Когато с подпомаганата дейност се постигат 
прогнозни емисии на парникови газове, които не 
са значително пониски от съответните референт
ни стойности, следва да се представи обяснение 
на причините, поради които това не е възможно. 
Референтни стойности, установени за безплатно 
разпределение на квоти за дейности, попадащи в 
обхвата на системата за търговия с емисии, както е 
посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 
на Комисията.
14 Това изключване не се прилага за действия по 
тази мярка в инсталации, предназначени изклю
чително за третиране на нерециклируеми опасни 
отпадъци, и за съществуващи инсталации, когато 
действията по тази мярка са с цел повишаване на 
енергийната ефективност, улавяне на отработените 
газове за съхранение или използване, или възстано
вяване на материали от пепелта от изгарянето, при 
условие че тези действия по тази мярка не водят 
до увеличаване на капацитета на инсталациите 
за преработка на отпадъци или до удължаване на 
срока на експлоатация на инсталациите, за което 
са представени доказателства на ниво инсталация.
15 Това изключване не се прилага за действия по 
тази мярка в съществуващи инсталации за меха
нично биологично третиране, когато действията по 
тази мярка са с цел повишаване на енергийната 
ефективност или преоборудване на операциите 
по рециклиране на разделно събрани отпадъци 
за компостиране на биоотпадъци и анаеробно 
разграждане на биоотпадъци, при условие че тези 
действия по тази мярка не водят до увеличаване 
на капацитета на инсталациите за преработка на 
отпадъци или до удължаване на срока на експло
атация на инсталациите, за което са представени 
доказателства на ниво инсталация.
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членка“, се покриват изцяло с парични 
средства, като провизиите възлизат на 
275 000 000 евро.

6. ПРОЦЕНТ НА ПРОВИЗИРАНЕ
Въз основа на размера и естеството на 

предвидения финансов продукт, свързаните с 
него операции по финансиране и инвестиране 
и произтичащите от тях очаквани и неочак
вани загуби, покрити от него, процентът на 
провизиране се определя на 100 % от общия 
размер на гаранцията от ЕС по Раздел „Дър
жава членка“. 

7. ПЛАЩАНЕ НА ПРОВИЗИЯТА
7.1  Вноската от фондовете при споделено 

управление за предоставяне на га
ранцията от ЕС в рамките на Раздел 
„Държава членка“ се извършва в съот
ветствие с графика, посочен в клауза 1 
от приложение 1.

7.2  България превежда вноската, произ
тичаща от МВУ, по банкова сметка, 
предоставена от Комисията, като следва 
указанията, посочени в съответното де
битно известие, издадено от Комисията, 
в съответствие с графика за плащане, 
посочен в приложение 1, клауза 2. Бълга
рия превежда вноската в срок от 45 дни 
след датата на получаване на дебитното 
известие, издадено от Комисията. Ако 
България не преведе нотифицираната 
сума в рамките на крайния срок, се при
лага лихва за забава за вземанията, които 
не са платени в крайния срок. Лихвата 
за забава е равна на лихвения процент, 
прилаган от Европейската централна 
банка за нейните основни операции по 
рефинансиране, който е в сила на пър
вия календарен ден от месеца, в който 
изтича крайният срок, увеличен с три 
и половина процентни пункта.

7.3  Комисията превежда вноската на Бъл
гария, произтичаща от МВУ, посочена 
в клауза 5.3, в Общия фонд „Провизии“ 
в рамките на 30 календарни дни от 
получаването є. 

7.4  Размерът на провизиите се иденти
фицира в счетоводната система на 
Комисията.

8.  КОМПОНЕНТИ НА ПОЛИТИКАТА ПО 
РАЗДЕЛ „ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА“ 

Гаранцията от ЕС в рамките на Раздел 
„Държава членка“ се разпределя в компонента 
на политиката, свързан с устойчивата инфра
структура, и в компонента на политиката, 
свързан с МСП.

9.  ИСКАНИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОТ СТРАНА 
НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕ
НИЕТО

Комисията изплаща пълния размер на ис
канията за гаранции, свързани с операциите 
по финансиране и инвестиране, обхванати от 

гаранционните споразумения, и свързаните с 
тях разходи и такси, обхванати от гаранцията 
на ЕС, по линия на Раздел „Държава член
ка“. Комисията използва за тези плащания 
наличните провизии, отнасящи се за Раздел 
„Държава членка“ в Общия фонд „Провизии“.

10. ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА
10.1  Политиката и/или конкретните цели 

на допринасящите фондове в рамките 
на споделеното управление, отразени 
в Споразумението за партньорство, 
са, както следва:
1)  Цел на политиката 1 (ЦП 1): По

интелигентна Европа чрез насърча
ване на иновативна и интелигентна 
икономическа трансформация. 

2)  Цел на политиката 2 (ЦП 2): Позеле
на, нисковъглеродна, преминаваща 
към икономика с нулеви нетни въг
леродни емисии и устойчива Европа 
чрез насърчаване на прехода към 
чиста и справедлива енергия, зелени 
и сини инвестиции, кръгова иконо
мика, смекчаване на последиците 
от изменението на климата и адап
тиране към него, предотвратяване 
и управление на риска и устойчива 
градска мобилност.

 Целите на политиката относно при
носа, произтичащ от МВУ, както са 
отразени в ПВУ (и поспециално в 
компонент 3 на ПВУ „Интелигентна 
индустрия“), са поспециално насо
чени към:
1)  Предизвикателствата, с които се 

сблъскват МСП и малките пред
приятия със средна пазарна капи
тализация при достъпа до кредитно 
финансиране, за да се възстановят 
от пандемията от COVID19.

2)  Предизвикателствата, пред които са 
изправени инвестициите в енергийна 
ефективност и енергия от възобно
вяеми източници.

10.2  Гаранцията от ЕС по линия на Раздел 
„Държава членка“ се използва за по
криване на операции по финансиране 
и инвестиране, както и на свързаните 
с тях разходи и такси, по следните 
финансови продукти, които ще бъдат 
посочени в гаранционните споразуме
ния. Финансовите продукти са допъл
нително определени в приложение 2.

(I)  InvestEU гаранция за МСП и малки предприя
тия със средна пазарна капитализация 

Продуктът ще допринесе за изпълнението 
на ЦП 1, като увеличи достъпа до финан
сиране за МСП и малките предприятия със 
средна пазарна капитализация. Продуктът 
има за цел да подпомогне повишаването на 
конкурентоспособността на българските МСП 
и малките предприятия със средна пазарна 
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капитализация, като, inter alia, подпомага 
подобряването на техния капацитет за циф
ровизация, иновации и екологичен преход.

Пазарните неуспехи или неоптималните 
инвестиционни ситуации, към които е насо
чен продуктът, са свързани с МСП и малките 
предприятия със средна пазарна капитализа
ция, включително повисоките нива на риск, 
свързан със съответния етап на развитие на 
предприятията, предприятията с предимно 
нематериални активи или недостатъчно обез
печение, или предприятията, които се фокуси
рат върху порискови дейности или не успяват 
да интернализират външните фактори, като 
например енергийна ефективност, опазване 
на климата или околната среда.

Този дългов продукт се предоставя чрез 
финансови посредници.

Продуктът ще подкрепя следните типове 
проекти:

i.   Достъп до финансиране – подпорт
фейл/подпродукт, обхващащ разши
ряване на производството, подобря
ване на услугите или засилване на 
общите дейности на МСП; 

ii.  Подпортфейли/подпродукти с по
висока целева стойност, обхващащи: 
екологичен преход, иновации, цифро
визация и/или културни и творчески 
сектори.

Проектите, които попадат в категорията 
с повисока целева стойност, могат да бъдат 
разпределени в специфични подпортфейли в 
зависимост от нивото на риска на проекта.

Продуктът обхваща цялата територия на 
България, като се отчита регионалната насо
ченост на InvestEU, установена съгласно Спо
разумението за партньорство. Той е насочен 
към българските МСП като допустими крайни 
получатели, включително българските МСП, 
работещи в послабо развити региони, както е 
посочено в Споразумението за партньорство. 

Продуктът подпомага всички допустими 
сектори за МСП и малки предприятия със 
средна пазарна капитализация, които изпъл
няват посочените погоре проекти, като се 
вземат предвид изискванията за допустимост, 
установени съгласно Регламента за InvestEU 
и приложенията към него, насоките за инве
стиране и приложимите правила за държавна 
помощ. Подкрепата се предоставя чрез кре
дитни или финансови институции, надлежно 
лицензирани или регистрирани за извършване 
на съответните финансови дейности. Прилагат 
се изискванията за допустимост, изключване 
и процедура за подбор, предвидени във Фи
нансовия регламент.

Общият размер на приноса от фондовете 
в рамките на споделеното управление от 
ЕФРР, отпуснат за Финансовия продукт, е до 
100 000 000 евро. Очаква се максималният 
размер на ресурсите, предоставени за този 
финансов продукт от раздел ЕС, да достиг

не 40 000 000 евро и да бъде първостепенен 
(старши) спрямо приноса на Раздел „Държава 
членка“.

Периодът на изпълнение за партньора по 
изпълнението за подписване на операциите 
по финансиране и инвестиране е 4 години от 
подписването на Гаранционното споразумение. 

Индикативният минимален ливъридж на 
Финансовия продукт е 4 (четири) и се определя 
допълнително в Гаранционното споразумение.

(II)  InvestEU гаранция за устойчиви инвес
тиции

Целите на политиката на Финансовия 
продукт допринасят за:

a)  целите на програмата InvestEU, как
то е посочено в член 3, параграф 1, 
буква б) от Регламента за InvestEU, 
и поконкретно устойчивостта на 
икономиката на Съюза и нейното 
екологично и климатично измерение, 
допринасящи за постигането на ня
кои от целите за устойчиво развитие 
(ЦУР 6, ЦУР 7, ЦУР 9 и ЦУР 12); и

b)  специфичните цели за ЕФРР и Ко
хезионния фонд в рамките на цел 
на политиката 2, както е посочено 
в член 3, параграф 1, буква б), под
точки v), vi) и vii) от Регламент (ЕС) 
2021/1058 на Европейския парламент 
и на Съвета, а именно: устойчиво 
управление на водите, преход към 
кръгова и ресурсно ефективна ико
номика; подкрепа за управлението на 
отпадъците и ресурсите; намаляване 
на замърсяването.

Пазарните неуспехи и неоптималните ин
вестиционни ситуации, към които е насочен 
продуктът, могат да бъдат обобщени, както 
следва:

(i) Структурни икономически неуспехи, 
изразяващи се в отрицателни външни ефекти, 
като например: енергоемки дейности, свър
зани с водоснабдяването и канализацията, и 
замърсяване на водите от промишлени зауст
вания; замърсяване на въздуха и емисии на 
парникови газове от транспорта и от отопле
нието на жилища с твърдо гориво; значителни 
загуби на материали от недостатъчно развито 
управление на отпадъците;

(ii) Предизвикателствата пред българска
та икономика в областта на оптимизацията 
и ефективността, политиката в областта на 
климата, зеления преход и цифровизацията 
играят ролята на възпиращ фактор за иконо
мическия растеж;

(iii) Неуспехи от страна на търсенето: 
подценяване на разходите, спестяването или 
производството на енергия или материали 
и приоритизиране на други разходи пред 
инвестициите в подобряване на околната 
среда; малка стойност на проектите и високи 
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трансакционни разходи в някои от областите 
и липса на готови инвестиции; 

(iv) Неуспехи от страна на предлагането: 
липса на достъп до подходящо финансиране, 
високи рискове за проектите, тъй като мест
ният финансов пазар не е свикнал да подкре
пя такива видове инвестиции и да определя 
точно цената на риска; високи първоначални 
разходи и дълги периоди на изплащане.

Продуктът ще бъде реализиран чрез не
пряка подкрепа в рамките на гореописания 
дългов продукт.

Продуктът ще подкрепя следните типове 
проекти:

i.    проекти за зелена енергия и енер
госпестяване в сектора на водоснаб
дяването и канализацията;

ii.   доставка и монтаж на оборудване 
и машини за разделно събиране и 
транспортиране на отпадъци от опа
ковки, инсталации за предварително 
третиране на събраните отпадъци 
от опаковки и/или за рециклиране 
на отпадъци от опаковки; анализ 
на необходимата техническа инфра
структура;

iii.  проекти за селективно разрушава
не, разделно събиране, подготовка, 
рециклиране и оползотворяване на 
отпадъци от строителство и разруша
ване и за производство на рецикли
рани строителни материали; мерки 
за разделно събиране на отпадъци от 
строителство и разрушаване;

iv.   предотвратяване и намаляване на 
замърсяването на въздуха от бито
вото отопление;

v.    насърчаване на мултимодалността 
и преминаване към поустойчиви 
видове транспорт;

vi.   подкрепа за електрически превозни 
средства и свързаната с тях инфра
структура.

Продуктът е насочен към всички региони 
на ниво NUTS II16 в България, които могат да 
допринесат с допустими проекти, попадащи 
в обхвата на целите на продукта.

Общият размер на приноса от фондовете 
в рамките на споделеното управление, от 
Кохезионния фонд, отпуснат за Финансовия 
продукт, е 25 000 000 евро.

Продуктът ще подкрепя инвестиции на 
цялата територия на България. 

Периодът на изпълнение за партньора по 
изпълнението за подписване на операциите 
по финансиране и инвестиране е 4 години от 
подписването на Гаранционното споразумение. 

Индикативният минимален ливъридж на 
Финансовия продукт е 4 (четири) и се определя 
допълнително в Гаранционното споразумение.
16 Номенклатура на териториалните единици за 
статистически цели.

Допустими крайни получатели:
 (а) Подпортфейл „Води“: водоснабдителни 
и канализационни оператори, водоснаб
дителни и канализационни стопанства и 
организации, участващи в изпълнението 
на техните проекти; 
 (b) В подпортфейла на сектор „Транспорт“: 
оператори на железопътна, въздушна и вод
на транспортна инфраструктура, предприя
тия за железопътен транспорт; оператори 
на интермодални терминали, логистични 
и спедиторски компании, както и други 
предприятия, заинтересовани от развитието 
на мултимодален транспорт; 
 (c) В подпортфейла за проекти в областта 
на отпадъците, управлението на водите и 
чистия въздух:

i.    Предприятия, притежаващи надлежно 
издадени разрешения за оператори 
на схеми за оползотворяване на 
отпадъци от опаковки;

ii.   Предприятия и общини, които изпъл
няват или планират да изпълняват 
проекти за дейности по управление 
на отпадъци от строителство и раз
рушаване, както и производители на 
рециклирани строителни материали;

iii.  Предприятия, изпълняващи проекти 
за предотвратяване на образуването 
на хранителни отпадъци, генерирани 
предимно в секторите на хотелиер
ството и ресторантьорството;

iv.   Предприятия, изпълняващи проекти 
за прекратяване на изхвърлянето на 
приоритетни опасни и приоритетни 
вещества във всички сектори на 
икономиката;

v.    Крайните получатели, изпълнява
щи проекти за чист въздух, които 
включват:
–  преминаване на домакинствата от 

твърди горива към поекологични 
начини на отопление;

–  организации, които изпълняват 
проекти за изграждане на станции 
за зареждане на електрически пре
возни средства и придобиване на 
електрически превозни средства 
за бизнес цели.

Подкрепата се предоставя чрез кредитни 
или финансови институции, надлежно лицен
зирани или регистрирани за извършване на 
съответните финансови дейности. Прилагат 
се изискванията за допустимост, изключване 
и процедура за подбор, предвидени във Фи
нансовия регламент.

(III) Гаранционен инструмент за растеж
Финансовият продукт ще бъде реализиран 

с вноската, произтичаща от МВУ. Размерът 
на вноската, произтичаща от МВУ, за този 
Финансов продукт е 75 000 000 евро. Гео
графският обхват е територията на България.
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Гаранционният инструмент за растеж на 
МСП има за цел да подобри конкурентоспо
собността на предприятията чрез улесняване 
на достъпа до и наличието на финансиране за 
МСП и малки предприятия със средна пазарна 
капитализация. Предвиденият продукт има 
за цел да укрепи устойчивостта, да повиши 
производителността и да подкрепи устой
чивия растеж на българските предприятия. 
Различни финансови продукти, включително 
фондове за оборотен капитал, включително 
револвиращи кредитни линии, инвестиционни 
заеми и лизинг. 

Гаранционният инструмент за растеж на 
МСП е дългов продукт с ограничена гаранция. 
Той има за цел да се справи със структурните 
слабости на българската икономика, като 
например липсата на ликвидност и риско
вете за платежоспособността, пред които са 
изправени местните предприятия поради не
възможността им да изпълняват финансовите 
си задължения, произтичащи от значителното 
намаляване на приходите и прекъсването на 
веригата за доставки в резултат на пандемията 
COVID19. Освен това Финансовият продукт 
трябва да подобри конкурентоспособността 
на предприятията чрез улесняване на достъ
па до и наличието на финансиране за МСП 
и малките предприятия със средна пазарна 
капитализация, за да се възстановят бързо от 
кризата с COVID19 и да създадат възможности 
за разширяване на бизнеса с цел постигане на 
растеж и устойчиво развитие. В този контекст 
Финансовият продукт има за цел да стимулира 
конвенционалните канали за кредитиране, 
като подкрепя инвестициите и нуждите на 
предприятията от оборотен капитал.

Финансовият продукт представлява непря
ко финансиране чрез финансови посредници и 
се очаква да подкрепи наймалко 615 крайни 
получатели. 

Индикативните допустими финансови по
средници следва да включват всички субекти 
(включително финансови, гаранционни или 
кредитни институции), които са надлежно 
упълномощени да извършват финансиране и/
или да издават гаранции в полза на крайните 
получатели съгласно приложимото законо
дателство и извършват дейност в България. 
Крайните допустими финансови посредници 
се определят в Гаранционното споразумение.

Прилага се графикът за реализиране на 
InvestEU.

Индикативният минимален ливъридж на 
Финансовия продукт е 4 (четири) и се определя 
допълнително в Гаранционното споразумение.

(IV)  Гаранционен инструмент за енергийна 
ефективност и енергия от възобновяеми 
източници

Финансовият продукт ще бъде реализиран 
с вноската, произтичаща от МВУ. Размерът 
на вноската, произтичаща от МВУ, за този 
финансов продукт е 75 000 000 евро. Географ
ският обхват е територията на България. 

Финансовият продукт ще допринесе за 
екологичната и устойчива трансформация на 
местната икономика чрез подпомагане на дос
тъпа до дългово финансиране. Инструментът 
има за цел да отговори на предизвикателствата 
пред България при предоставянето на подкре
па за инвестиции в енергийна ефективност и 
възобновяема енергия и ще бъде насочен към 
МСП, малки предприятия със средна пазарна 
капитализация и физически лица. 

Гаранционният инструмент за енергийна 
ефективност и енергия от възобновяеми из
точници е дългов продукт с ограничена га
ранция. Финансовият продукт ще се използва 
за нуждите на политиката в областта на зеле
ното финансиране на действията по климата, 
енергийната ефективност и възобновяемата 
енергия, като се осигури достъп до финанси
ране за МСП, малки предприятия със средна 
пазарна капитализация, както и физически 
лица/жилищни кооперации при преференци
ални условия за местните предприятия. 

Гаранционният инструмент за енергийна 
ефективност и енергия от възобновяеми из
точници има за цел да подкрепя инвестиции, 
допринасящи за зелената и устойчива транс
формация на европейската икономика, като 
подпомага достъпа до дългово финансиране 
за крайните получатели. 

Финансовият продукт представлява непря
ко финансиране чрез финансови посредници и 
се очаква да подкрепи наймалко 450 крайни 
получатели.

Индикативните допустими финансови по
средници следва да включват всички субекти 
(включително финансови, гаранционни или 
кредитни институции), които са надлежно 
упълномощени да извършват финансиране и/
или да издават гаранции в полза на крайните 
получатели съгласно приложимото законо
дателство и извършват дейност в България. 
Крайните допустими финансови посредници 
се определят в Гаранционното споразумение.

Финансовият продукт трябва да подкрепя 
икономическите сектори, допустими съгласно 
„Документ за използване“17 за гаранцията за 
устойчивост, с изключение на тези, които са 
изключени съгласно Техническото ръководство 
„Да не се причинява значителна вреда“ (2021/
C58/01). Последните ще бъдат определени в Га
ранционното споразумение между ЕИФ и ЕК.
17 Версия 1 на документа от 22 юни 2022 г., както 
е публикуван на уебсайта на ЕИФ.



БРОЙ 21  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  11   

Прилага се графикът на InvestEU за реа
лизиране.

Индикативният минимален ливъридж на 
Финансовия продукт е 4 (четири) и ще бъде 
допълнително определен в Гаранционното 
споразумение.

10.3  Подходът на партньорите по изпъл
нението за постигане на тези цели на 
политиката чрез техните финансови 
продукти и/или специфични цели е 
описан поподробно в приложение 2. 

10.4  С оглед характеристиките и рисковия 
профил на операциите по финансиране 
и инвестиране в рамките на финан
совите продукти, както и на свърза
ните с тях разходи и такси, както е 
описано поподробно в гаранционните 
споразумения, възнаграждението за 
гаранцията от ЕС в рамките на Раздел 
„Държава членка“ е такова, каквото 
е посочено в Гаранционните споразу
мения.

11.  ПАРТНЬОРИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО
11.1  Комисията избира партньорите по 

изпълнението в съответствие с проце
дурата и критериите, посочени в член 
15 от Регламента за InvestEU. 

11.2  В съответствие с член 15, параграф 1 от 
Регламента за InvestEU България пред
лага за партньори по изпълнението:
–  Европейския инвестиционен фонд 

(ЕИФ) – 37B, avenue J.F. Kennedy, 
L2968 Люксембург;

–  Българската банка за развитие – ул. 
„Дякон Игнатий“ № 1, 1000 София, 
България. 

11.3  Комисията уведомява България за 
подписването на гаранционните спо
разумения с партньорите по изпъл
нението и предоставя на България 
съответното съдържание. Преди това 
се провеждат консултации с партньо
рите по изпълнението с оглед опре
деляне на чувствително от търговска 
гледна точка съдържание, което не се 
споделя. Всяка от Страните може да 
сподели настоящото Споразумение за 
финансов принос с Партньорите по 
изпълнението, изброени в клауза 11.2.

12.   РЕСУРСИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ИЛИ 
ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЧАСТТА ОТ ГА
РАНЦИЯТА НА ЕС, СЪОТВЕТСТВА
ЩА НА ВНОСКАТА НА ДЪРЖАВАТА 
ЧЛЕНКА

12.1  Приходите, генерирани от управле
нието на активите и разпределени за 
Раздел „Държава членка“ в Общия 
фонд „Провизии“ (касови печалби), 

възнаграждението по гаранцията от 
ЕС в рамките на Раздел „Държава 
членка“, възстановените суми и всички 
други плащания, получени във връз
ка с операциите по финансиране и 
инвестиране, изпълнявани съгласно 
гаранционните споразумения, увели
чават провизиите, посочени в клауза 5. 
Загубите, генерирани от управлението 
на активите и разпределени в Раздел 
„Държава членка“ в Общия фонд 
„Провизии“ (касови загуби), намаляват 
провизирането, посочено в клауза 5.

12.2  След като изтече както фазата на 
учредяване, така и крайният срок 
за подписване на операциите по фи
нансиране и инвестиране от страна 
на партньорите по изпълнението, се 
изчислява годишен излишък на про
визиите въз основа на неизплатената 
гаранция.

12.3  Годишният излишък на провизиите, 
посочен в клауза 12.2, се изчислява от 
Комисията всяка година до края на 
септември година n+1 след изтичането 
на периодите, посочени в клауза 12.2, 
и България се уведомява за съответ
ната сума.

12.4  Годишният излишък се съхранява в 
Раздел „Държава членка“ в Общия 
фонд „Провизии“. Годишният излишък, 
изчислен към момента на прекратя
ване на Споразумението за финансов 
принос, се изплаща на България в 
срок от 30 работни дни от съответното 
уведомление до България по банкова 
сметка, за която България е уведомила 
Комисията.

12.5  Излишъкът, изплатен от Комисията 
на България в съответствие с клаузи 
12.3 и 12.4, се разпределя от държа
вата членка към фондовете, от които 
произхожда, като се вземат предвид 
загубите от основните операции и 
техните приходи. За вноските от 
фондове при споделено управление 
излишъкът се използва за подкрепа по 
същата цел или цели под формата на 
финансови инструменти или бюджетни 
гаранции съгласно член 14, параграф 7  
от Регламента за общоприложимите 
разпоредби. За вноски, произтичащи 
от МВУ, излишъкът се използва за 
същите цели на политиката, включи
телно след 2026 г. 

12.6  Разпределението на приходите и загу
бите, изброени в точка 12.1, се опре
деля пропорционално и на принципа 
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paripassu въз основа на съотношението 
между размера на вноската от фон
довете при споделено управление и 
вноската, произтичаща от МВУ.

13.  ОТЧИТАНЕ 
13.1  В съответствие с член 10, параграф 3,  

буква д) от Регламента за InvestEU 
Комисията представя на България 
годишен доклад във връзка с гаран
ционните споразумения, състоящ се 
от финансова и оперативна част. Ко
мисията предоставя годишния доклад 
до 30 юни всяка година въз основа на 
последната информация, получена от 
партньорите по изпълнението, на Бъл
гария и на мониторинговия комитет 
на допринасящите фондове в рамките 
на споделеното управление.

13.2  Финансовата част включва:
i.  въз основа на докладите, представе

ни от партньорите по изпълнението 
съгласно съответните гаранционни 
споразумения, финансови данни 
за операциите по финансиране и 
инвестиране, включително инфор
мация за:
 а. искания за предоставяне на га
ранция, направени по гаранцията от 
ЕС в рамките на Раздел „Държава 
членка“,
 b. други разходи, покрити от гаран
цията от ЕС в рамките на Раздел 
„Държава членка“, 
 c. възнаграждение за гаранцията от 
ЕС в рамките на Раздел „Държава 
членка“, 
 d. възстановени суми и всякакви 
други получени плащания;

ii.   съкровищни печалби и загуби;
iii.  неизплатената гаранция, покрита 

от вноската на държавата членка.
13.3  Когато е приложимо, данните, посочени 

в клауза 13.2, се представят по отно
шение на вида на направените вноски 
и в съответствие с разпределението, 
посочено в клауза 12.6.

13.4  Оперативната част включва:
i.  информация за изпълнението на 

Споразумението за финансов принос, 
а именно информация за подписва
нето на гаранционните споразумения 
с партньорите по изпълнението и 
съответните суми;

ii.  въз основа на докладите, предста
вени от партньора по изпълнението 
по Гаранционното споразумение, 
за приноса от МВУ, информация 
относно:
a.  степента на изпълнение на съ

ответните инвестиции от ПВУ, 
като докладване за състоянието 
на показателите, използвани за 

измерване на изпълнението на 
съответните етапи, както е по
сочено в решението на Съвета 
за изпълнение на ПВУ, и по
специално:
–  операциите, одобрени от Ин

вестиционния комитет, разме
ра на финансирането и процен
та на тези одобрени размери 
на финансиране по отношение 
на общия размер на гаранция
та от ЕС, свързана с Раздела 
„Държава членка“.

Това докладване не засяга задълженията 
на България за докладване съгласно Регла
мента за МВУ.

13.5  Както се изисква от член 28, параграф 4  
от Регламента за InvestEU, партньо
рите по изпълнението предоставят на 
България информация за изпълнението 
на Раздела „Държава членка“, вклю
чително докладване за съответните 
показатели, изброени в приложение III 
към Регламента за InvestEU, свързани 
с целите на политиката, обхванати в 
Споразумението за партньорство и 
в ПВУ.

14.  ОБЩИ КЛАУЗИ, СВЪРЗАНИ С ИЗ
МЕНЕНИЯТА

14.1  Измененията на настоящото Споразу
мение за финансов принос се извършват 
в писмена форма, след като всяка от 
Страните гарантира, че всички пред
варителни разрешения, необходими 
за тези изменения, са получени или 
изпълнени към момента на даване 
на писменото съгласие. Изменения
та влизат в сила след подписване от 
двете Страни на документа, по който 
са договорени измененията, и след 
приключване на други процедури, ако 
това се изисква от закона.

14.2  Страните преговарят и изпълняват 
добросъвестно всяко изменение на 
условията на настоящото Споразуме
ние за финансов принос, което може 
да стане необходимо или желателно.

15.  СПЕЦИФИЧНИ КЛАУЗИ, СВЪРЗАНИ 
С ИЗМЕНЕНИЯТА

15.1  В случай че сумата по Споразумени
ето за финансов принос не е изцяло 
ангажирана чрез гаранционните спо
разумения в рамките на девет месеца 
от датата на подписване или в рам
ките на подълъг период, договорен в 
съответствие с клауза 16.3, буква б), 
Страните изменят Споразумението за 
финансов принос по подходящ начин. 

15.2  В случай че Гаранционното споразу
мение за приноса от фондовете при 
споделеното управление не е надлежно 
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изпълнено чрез подписани операции 
по финансиране и инвестиране в рам
ките на четири години от датата на 
сключването му, Страните изменят 
Споразумението за финансов принос 
в съответната му част. Сумите, съот
ветстващи на приноса от фондовете 
при споделеното управление, се тре
тират, както е посочено в член 14.6 
от Регламента за общоприложимите 
разпоредби.

16.  ИЗПЪЛНЕНИЕ, УДЪЛЖАВАНЕ, ПРЕ
КРАТЯВАНЕ

16.1  След подписването му от всички Страни 
настоящото Споразумение за финан
сов принос влиза в сила на датата, на 
която Комисията получи официалното 
уведомление от държавата членка, 
че са изпълнени всички национални 
процедури, необходими за влизането 
му в сила. 

16.2  В рамките на девет месеца от датата 
на подписване Комисията сключва 
поне едно гаранционно споразумение 
с партньори по изпълнението, както 
е посочено в клауза 11.1.

16.3  Когато в рамките на девет месеца от 
датата на подписване не е сключено 
Гаранционно споразумение, настоящо
то Споразумение за финансов принос:
 (а) се прекратява по взаимно съгласие 
на двете Страни; или
 (b) не се прекратява, когато Страни
те са се споразумели за това и при 
условие че Гаранционното споразуме
ние се подпише в срок от 3 месеца; 
такова удължаване на крайния срок 
за подписване на гаранционните спо
разумения се извършва в писмена 
форма от Страните преди изтичането 
на първоначалния деветмесечен пе
риод след датата на подписване; ако в 
рамките на удължения срок не бъдат 
сключени гаранционни споразумения, 
настоящото Споразумение за финан
сов принос се прекратява или изменя, 
за да отрази недействителността по 
отношение на приноса от фондовете 
при споделено управление и приноса, 
произтичащ от МВУ.

16.4  Настоящото Споразумение за финансов 
принос се прекратява по съгласие на 
Страните, след като всички основни 
задължения бъдат прекратени.

17.  ВРЪЩАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНИТЕ 
РЕСУРСИ

17.1  В случай че Комисията не е сключила 
Гаранционно споразумение в рамките 
на девет месеца от датата на подписва
не или в рамките на подългия срок, 
договорен в съответствие с клауза 
16.3, буква б), и Споразумението за 

финансов принос е прекратено или 
изменено съгласно клауза 16.3, букви 
а) и б), или в случай че сумата по 
Споразумението за финансов принос 
не е изцяло ангажирана чрез Гаранци
онно споразумение в рамките на девет 
месеца от датата на подписване или в 
рамките на подългия срок, договорен 
в съответствие с клауза 16.3, буква б), 
се прилагат следните разпоредби:

Неизплатената сума на провизиите, съ
ответстваща на вноската от фондовете при 
споделено управление, както и сумите, раз
пределени за бъдещи разпределения съгласно 
изискванията на член 14, параграф 2 от Рег
ламента за общоприложимите разпоредби, 
се използват съгласно член 14, параграф 5 от 
Регламента за общоприложимите разпоредби. 
Неизползваните суми се използват отново във 
фонда, от който произхождат средствата, в 
рамките на споделеното управление и ако е 
приложимо, в съответната категория региони 
и по програма, предложена от България и 
одобрена от Комисията, като тези суми съот
ветстват на вноската от фондовете в рамките 
на споделеното управление, както и на сумите, 
разпределени за бъдещи разпределения съглас
но изискванията на член 14, параграф 2 от 
Регламента за общоприложимите разпоредби, 
и се използват съгласно член 14, параграф 5 от 
Регламента за общоприложимите разпоредби. 

Неизплатената сума на провизиите, идващи 
от вноската, произтичаща от МВУ, се възста
новява на България от Комисията в срок от 
30 календарни дни от датата на изменението 
или прекратяването, или в случай на измене
ние на Споразумението за финансов принос, 
може да доведе до коригиране на графика за 
плащане в приложение 1.

17.2  В случай че Гаранционното споразуме
ние за приноса от фондовете при спо
делено управление не бъде надлежно 
изпълнено в рамките на четири години 
от датата на подписването му и Спо
разумението за финансов принос бъде 
изменено съгласно клауза 15, България 
може да поиска съответните суми, съ
ответстващи на приноса от фондовете 
при споделено управление и обхванати 
от това Гаранционно споразумение, но 
все още неизпълнени чрез подписани 
операции по финансиране и инвестира
не, да бъдат третирани в съответствие 
с клауза 17.1, втора алинея.

18.  ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИК
ЦИЯ

18.1  Настоящото Споразумение се урежда 
и тълкува в съответствие с правото 
на Европейския съюз, допълнено при 
необходимост от Люксембургското 
право. 
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18.2  Всички спорове, възникнали между 
Страните във връзка със законосъоб
разността, валидността, тълкуването 
или изпълнението на настоящото 
Споразумение за финансов принос, 
се отнасят изключително до юрисдик
цията на Съда на Европейския съюз 
в съответствие с член 272 от ДФЕС.

19.  ИЗВЕСТИЯ И КОМУНИКАЦИЯ
Всички уведомления и съобщения меж

ду Страните се изпращат с писмо или по 
електронна поща и се считат за надлежно 
направени след получаването им и ако са 
адресирани по следния начин: 

За Комисията:
Адрес: Европейска комисия, Генерална ди

рекция „Икономически и финансови въпроси“, 
Дирекция L, L2920 Люксембург

Електронна поща: ECFINL3@ec.europa.eu; 
antongiulio.marin@ec.europa.eu

На вниманието на:   Гн Antongiulio Marin
За България: 
Адрес: Министерство на финансите,  

ул. „Г. С. Раковски“ № 102

Електронна поща: R.Velkova@minfin.bg     
На вниманието на: Росица ВелковаЖелева
Всяка от Страните актуализира адреса

тите и уведомява за това другата Страна по 
настоящото Споразумение при периодичното 
им изменение.

20.  РАЗНИ
Приложения 1 и 2 към настоящото Спо

разумение за финансов принос представляват 
неразделна част от него.

В потвърждение на което всяка от Страните 
направи така, че настоящото Споразумение 
за финансов принос да бъде подписано в 
два оригинални екземпляра на английски 
език, като всеки от тях има по едно копие/
копия, считано от деня и годината, посо 
чени подолу.

Подписано от Подписано от 
страна на страна на
Република България: Европейския съюз:
Росица Велкова Маартен Вервей,
Желева, генерален директор
министър на  на Генерална
финансите дирекция ЕКФИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Подробности за плащания на провизиите

1. Плащане на провизиите от фондовете при споделено управление 
Сумите на средствата (плащанията) в евро, отпуснати на фонда InvestEU по календарна 

година, са следните:

Фонд 2022 202318 2024 2025 2026 2027

ЕФРР  20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
КФ  5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

2. Плащане на провизиите от средствата, произтичащи от МВУ 
Плащанията на провизиите от средствата от МВУ в Общ фонд „Провизии“ са следните:

Фонд 2022 2023 2024 2025 2026 2027

МВУ  15 000 000 15 000 000 25 000 000 35 000 000 60 000 000

_______________
18 При наличие на бюджетни средства през 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Финансови продукти, които да бъдат покрити от гаранцията от ЕС в рамките на  
Раздел „Държава членка“

I.  InvestEU гаранция за МСП и малки предприятия със средна пазарна капитализация

1. Наименова
ние на про
дукта

InvestEU гаранция за МСП и малки предприятия със средна пазарна капитализация

2. Компонент 
на полити
ката

 компонент на политиката, свързан с устойчивата инфраструктура
 компонент на политиката, свързан с научните изследвания, иновациите и 
цифровизацията
 компонент на политиката, свързан с МСП
 компонент на политиката, свързан със социалните инвестиции и уменията

3. Цел(и) на 
политиката

Целта на политиката е да се увеличат достъпът и наличността на финансиране 
за МСП и за малките предприятия със средна пазарна капитализация, за да се 
повиши тяхната конкурентоспособност (включително в световен мащаб) чрез 
подкрепа за: иновации, цифровизация, екологичен преход и растеж и укрепване 
на общите дейности на МСП.
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4. Обосновка, 
цели и 
очак вано 
въздей ствие

МСП са ключови участници със значителен принос за икономическото и социал
ното благосъстояние, като осигуряват значителен дял от заетостта и добавената 
стойност в българската икономика. 
Резултатите от проучването на ЕЦБ за достъпа на предприятията до финанси
ране (SAFE) показват значително влошаване на икономическата среда въпреки 
благоприятните условия за финансиране и увеличената публична подкрепа 
(предизвикателства на COVID). Тази пазарна среда води до недостиг на достъп 
до финансиране за МСП, които имат възприеман повисок рисков профил или 
недостатъчно обезпечение. 
МСП са силно зависими от външни източници на финансиране, тъй като въ
трешното финансиране обикновено е недостатъчно, за да посрещне финансовите 
им нужди. SAFE, Аналитичен доклад за 2021 г. показва, че делът на МСП, които
са посочили, че дълговото финансиране е от значение, е 86 % от всички МСП 
в България, а 72 % от българските МСП са посочили, че предпочитат банкови 
заеми, за да финансират амбициите си за бъдещ растеж (и двете над средното 
за ЕС). От друга страна, капацитетът на банките за отпускане на кредити19 се 
влияе от:

▪  реформите от Базел III затегнаха условията за кредитиране на МСП, а бан
ките станаха поселективни и като цяло прилагат построго управление на 
риска в политиките за кредитиране. В това отношение се наблюдава известно 
преразпределение на кредитите към покредитоспособни МСП, което влошава 
достъпа до финансиране на МСП като цяло;

▪  лихвена среда, обусловена от паричната политика на централната банка;
▪  COVID19 и последващи кризи. 

Проектът за предварителна оценка20 предполага недостиг на финансиране за 
дългова подкрепа в размер на 3,355 млн. евро въз основа на факта, че 4,75 % от 
МСП са жизнеспособни, но срещат трудности при търсенето на дългово финан
сиране, а средният размер на кредита за 2021 г. (доклад на Българската народна 
банка) е 201 301 евро, което беше потвърдено от предварителния пазарен тест 
на ББР с банковия сектор. 
Повишаването на конкурентоспособността на българските предприятия се опре
деля от следните основни групи фактори, които се отчитат от целите на продукта:

▪  достъп до финансиране – въпреки че се е подобрил през последното десети
летие, понастоящем едно от всеки четири предприятия изпитва затруднения в 
това отношение. Типичните пречки са свързани с размера на предприятието, 
липсата на достатъчно обезпечение или липсата на регистрирана кредитна 
история;

▪  иновации – според ИСС21 България е „нововъзникващ иноватор“, тъй като 
страната постига резултати на ниво 50 % от средното за ЕС, а нейните МСП 
имат един от найниските проценти в ЕС по отношение на иновациите на 
продукти и бизнес процеси, както и на вътрешните иновации;

▪  дигитализация – по данни на DESI22 България е на 26о място от 27те страни 
от ЕС. България е на последно място сред страните от ЕС по интегриране 
на цифровите технологии в предприятията. Само 33 % от МСП имат поне 
основно ниво на цифрова интензивност (60 % средно за ЕС), което показва 
бавно навлизане на цифровите технологии в предприятията и ограничени 
инвестиции в цифровизацията;

▪  зелен преход – според информационния бюлетин за МСП България е сред 
страните с найлоши резултати в ЕС по отношение на околната среда и ус
тойчивостта. 

България все още е найенергоемката икономика в ЕС, а неефективното из
ползване на енергията пречи на конкурентоспособността на българските МСП. 
Едва 65 % от българските МСП са предприели мерки за ефективно използване 
на ресурсите при средно 89 % за ЕС.
Основната цел на продукта е да се справи с пазарните неуспехи и неоптималните 
инвестиционни ситуации, свързани с развитието на МСП, с цел икономическо 
сближаване с поразвитите региони в Европа и принос към растежа, заетостта 
и конкурентоспособ ността в Съюза. Обхващайки областите по параграф 7 от 
приложение II към Регламента за InvestEU, продуктът ще предоставя подкрепа 
за областите с повисока стойност за политиката, както е посочено в раздел 6, 
които се очаква да подобрят конкурентоспособността на МСП и малките пред
приятия със средна пазарна капитализация.

_______________
19 Според анализа на ЕИБ „ficompass“ за финансирането на МСП в ЕС.
20 За прилагане на финансови инструменти (по смисъла на Регламента за общоприложимите разпоредби) 
по програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.
21 Европейско иновационно табло 2021.
22 DESI – Индекс на цифровата икономика и общество, 2021 г.
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Очакваното въздействие на продукта е:
– решаване на предизвикателствата на политиката, като намаляване на безрабо
тицата, улесняване на цифровия преход, подпомагане на чистото и здравословно 
индустриално развитие, подобряване на внедряването на иновации от предпри
ятията и повишаване на производителността на МСП;
– подобряване на достъпа до финансиране, поспециално за МСП, чрез мащаба 
на финансирането, което се очаква да бъде предоставено от финансовите посред
ници, и подобрените условия за финансиране на крайните получатели.

5. Нов/съ
ществуващ 
продукт

 Нов финансов продукт за ББР
 Продължаване на съществуващ механизъм за финансова подкрепа

5.a Допълня
емост на 
предложе
ния финан
сов продукт 
(в съот
ветствие с 
приложе
ние V  
към Регла
мента за 
InvestEU)

ББР има богат опит с антициклични програми, които също са част от нейните 
приоритети и основни принципи, посочени в Закона за ББР. В това отношение 
напоследък ББР се фокусира върху запазването на непрекъснатостта на иконо
мическата дейност на българските предприятия по време и след избухването на 
COVID19 и последвалите кризи. 
Въз основа на текущото състояние на пазара повечето от продуктите, които са 
практически или потенциално достъпни за българските МСП и предприятия 
със средна пазарна капитализация, понастоящем не са достъпни или ще бъдат 
достъпни съвсем скоро, като продуктите COSME, продуктите Innovfin, Паневро
пейския гаранционен фонд, Документарния финансов механизъм – България и 
гаранционните продукти, прилагани от другите национални публични институции 
(Фонд мениджър на финансови инструменти (ФМФИ) и Националния гаранцио
нен фонд). В сектора на МСП понастоящем прилаганият продукт е насочен към 
предизвикателствата пред МСП, свързани с COVID19 и последвалите кризи, и 
е от пообщ характер, т.е. няма специфична насоченост. 
Напротив, финансовият инструмент InvestEU на ББР ще бъде насочен към разно
образни предизвикателства с висока стойност за политиката, като нови технологии, 
цифровизация, зелени технологии и др. за МСП, които ограничават повишава
нето на тяхната конкурентоспособност, и по този начин ще осигури подкрепа по 
допълващ начин към продукти за споделено управление. Освен това, въз основа 
на създаването на Раздел „Държава членка“ и целите на политиката на Споразу
мението за партньорство, средствата от ЕФРР ще бъдат разпределени предимно 
за послабо развитите региони в сравнение с регионите в преход в България, в 
които се намират поголяма част от иновативните и високотехнологичните МСП 
поради поразвитите иновационни и предприемачески екосистеми. 
Тъй като продуктът ще се реализира чрез финансови посредници (ФП), за по
тенциалните ФП са приложими принципите на допълняемост, както е посочено 
в предпоследния параграф на раздел 2.А от приложение V към Регламента за 
InvestEU. 
Дизайнът на продукта цели да привлече повече частни заеми за финансови 
продукти, които не са налични или не се предлагат в достатъчна степен. Чрез 
продукта ББР ще се стреми да разшири бизнес дейността на финансовите по
средници, като покрие риска от потенциални посредници, насочени към области 
на политиката, които не съответстват на техния рисков апетит и които излагат 
тях, а оттам и ББР, на повисоки нива на риск в сравнение с общоприетите 
нива както от ББР, така и от частните финансови участници. В случай че те 
вече прилагат специализиран продукт за финансиране на МСП с повисок риск, 
но имат ограничена способност да обслужват пазарното търсене, гаранцията 
следва да се използва в подкрепа на значително увеличаване на обемите на 
такъв продукт за финансиране с повисок риск. Последното ще бъде постигнато 
чрез повисок риск, запазен от ББР, посредством гаранция без ограничение или 
гаранция с повисок таван.

6. Целеви 
допустими 
области

По принцип продуктът може да обхваща всяка от областите, посочени като 
допустими в параграф 7 от приложение II към Регламента за InvestEU по отно
шение на компонента за МСП, но ще предвижда засилено споделяне на риска 
за следните области с повисока стойност за политиката:

▪  разработване или въвеждане на нови и подобряване на съществуващи продук
ти, услуги, процеси и/или организационни модели в предприятията; 

▪  иновативни и интензивни в областта на НИРД предприятия, както и бързо
развиващи се предприятия;
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▪  подобряване/въвеждане на прилагането на цифрови технологии от предпри
ятията;

▪  финансиране на устойчиви предприятия или зелени инвестиции;
▪  инвестиране в културния и творческия сектор. 

За да се подкрепят горепосочените дейности, насочени към политиката, и за да 
се повиши интересът от страна на потенциалните оператори от частния сектор 
и да се улесни разработването на набор от проекти с подходяща критична маса, 
ще бъде създадена обща подкрепа за растежа и укрепването на МСП. 

6.a Приоритети 
на полити
ката

В съответствие с разпоредбите на раздел 2.3.2.1 от Насоките за инвестиране по 
отношение на приоритизирането на политиките продуктите на ББР ще поставят 
специален акцент върху:

▪  Целеви размер на финансирането за приоритетите на политиката: преобла
даващият дял от гарантираните ресурси ще бъде разпределен за подкрепа в 
области с повисока стойност на политиката (иновации, цифровизация, кул
турни и творчески сектори и зелен преход). Последното ще бъде надлежно 
отразено в тръжната документация и в оперативните споразумения с финан
совите посредници. Предвижда се целевият портфейл да бъде разпределен в 
подпортфейли в зависимост от подпомаганите области и нивото на поетия риск.

▪  Специфични критерии за допустимост за целевите крайни получатели в це
левите области:

– инвестиции в производството, разработването или внедряването на нови или 
значително подобрени продукти, процеси, услуги или организационен подход, както 
и в нематериални активи и развитие на интелектуалната собственост; подкрепа 
за бързоразвиващи се или интензивни в областта на НИРД предприятия или 
такива, които имат значителен иновационен потенциал в съответствие с крите
риите за иновации, които ще бъдат определени в Гаранционното споразумение;
– цифровизация на бизнес модели, управление на веригата на доставки, иновации 
на продукти/услуги: подобряване на съществуващи продукти или услуги чрез 
използване или интегриране на цифрови технологии в продукти и услуги и/или 
чрез приемане или интегриране на цифрови технологии за разработване на нови 
продукти и услуги, включително преход към въглеродна неутралност; управле
ние на взаимоотношенията с клиентите; развитие на бизнеса, киберсигурност/
защита на данните и цифрови умения, обучение и повишаване на квалификаци
ята в съответствие с критериите за цифровизация, които ще бъдат определени 
в Гаранционното споразумение;
– устойчиви предприятия или „зелени“ инвестиции в областите: смекчаване на 
последиците от изменението на климата (вкл. ЕЕ, ВЕИ, чиста енергия, намаляване 
на емисиите на парникови газове, проекти на ЕСКО дружества); адаптиране към 
изменението на климата (вкл. устойчивост към потенциалните неблагоприятни 
последици от изменението на климата); кръгова икономика; устойчиво управле
ние на природните ресурси и др., както е допълнително уточнено в критериите 
за устойчивост, които ще бъдат дефинирани в Гаранционното споразумение;
– предприятия от културния и творческия сектор: дейностите включват разрабо
тване, създаване, производство, разпространение и съхранение на стоки и услуги, 
които въплъщават културно, художествено или друго творческо изразяване, както 
и свързаните с тях функции, като образование или управление, които ще бъдат 
допълнително определени в Гаранционното споразумение.

▪  Различно покриване от гаранцията на ЕС на рисковете за специфични при
оритети на политиката: в областите с повисока стойност на политиката ще 
се прилага позасилено споделяне на риска.

7. Целеви 
крайни по
лучатели

Продуктът ще бъде насочен изключително към МСП и предприятия с малка и 
средна пазарна капитализация, както следва:

▪  МСП и малки предприятия със средна пазарна капитализация, които търсят 
подкрепа за действия в областта на цифровизацията, иновациите, устойчивото 
развитие, екологичния преход и/или културните, творческите и спомагател
ните дейности;

▪  МСП, които като цяло нямат достъп до финансиране за плановете си за раз
растване или засилване на дейността си.

8. Целеви гео
графски 
регион

 Всички държави – членки на ЕС 
 Избрани държави членки (България)
 Други държави (посочете кои други държави)
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9. Период на 
изпълнение

Срокът за изпълнение на финансовия продукт е четири години след датата на 
подписване на Гаранционното споразумение.

10. Вид на 
финансира
нето

 Пряко финансиране 
 Финансиране чрез финансови посредници
 Механизъм, програма или структура, която има основни подпроекти

10.a Допустими 
финансови 
посредници

Кредитни или финансови институции, или сходни институции, надлежно упъл
номощени да извършват дейности по отпускане на заеми или лизинг или други 
допустими дългови сделки съгласно съответното законодателство. Те трябва да 
разполагат с подходящ финансов и оперативен капацитет, който да гарантира 
способността им да генерират нов портфейл от дългово финансиране, насочен 
към дейности с повисока стойност за политиката и крайни получатели, както 
е посочено погоре.

10.b Финансови 
нужди на 
финансови
те посред
ници

Продуктът има за цел да насърчи потенциалните ФП да инвестират наличната 
си ликвидност в създаването на нов портфейл с повисоко ниво на риск или в 
увеличаване на обема на дейности, които вече са високорискови, чрез предос
тавяне на рисково покритие, което адекватно да адресира повисоките нива и 
обеми на риска в областите с висока стойност за политиката.

10.c Вид про
дукт, пре
доставян от 
партньора 
по изпъл
нението на 
финансовия 
посредник

В рамките на предвидения продукт ББР ще предоставя на избраните ФП огра
ничена и неограничена портфейлна гаранция.
ББР ще предоставя гаранцията чрез ангажиране на собствени ресурси в допъл
нение към гаранцията на ЕС по раздел ЕС и Раздел „Държава членка“. Финан
совият посредник ще бъде задължен да запази наймалко 20 % от експозицията 
във връзка с всяка дългова сделка. 
Продуктът, предоставян от ББР, може да се състои от подпродукти със специ
фични характеристики въз основа на особеностите на подкрепяните сделки. 
Максималният срок на гаранцията ще бъде 10 години.

10.d Вид про
дукт, пре
доставян от 
финансовия 
посредник 
на крайния 
получател

Потенциалните ФП ще трябва да генерират диверсифициран портфейл от ново
създадени дългови финансирания по отношение на географските нужди, нуждите 
от повишаване на конкурентоспособността и диверсификацията на рисковите 
категории.
Финансовите трансакции, които могат да бъдат включени в портфейлите, ще 
включват, наред с другото, инвестиционни заеми, заеми за оборотен капитал 
(включително револвиращи) (допълнителни и отделно), търговско финансиране, 
заеми, банкови гаранции, лизингови трансакции и други дългови трансакции, 
които не са изключени от инвестиционните насоки за фонда InvestEU.
Сделките трябва да отговарят на разпоредбите на Регламента за InvestEU и на 
ОРГО.
Допустими са само микро, малки и средни предприятия23 и малки предприятия 
със средна пазарна капитализация24, отговарящи на съответните разпоредби на 
Финансовия регламент. Повисока ставка на гаранцията може да бъде предоста
вена за финансиране на трансакции в областите на висши политики, като ино
вациите, цифровизацията, екологичния преход и културния и творческия сектор. 
Финансовите посредници трябва да предложат на крайните получатели предимства 
по отношение на намалена цена, изисквания за обезпечение и съфинансиране в 
сравнение със стандартните им изисквания за кредитиране.

11. Вид про
дукт, пре
доставян от 
партньора 
по изпъл
нението на 
крайния 
получател 
(пряко фи
нансиране)
– неприло
жимо

 Заем 
 Гаранция
 Дялова инвестиция
 Друго (моля, посочете) дългово финансиране, включително заеми, гаранции, ак
редитиви, ценни книжа (котирани или некотирани) и стендбай кредитни линии, във 
всеки случай със или без варанти или други свързани права; които могат да бъдат 
първостепенни, мецанин или подчинени,
В определени случаи операцията, покрита от гаранцията на ЕС, може да бъде огра
ничена до конкретна фаза на проекта (например строителен риск, риск от усвояване).
Продуктът ще се прилага изключително чрез посреднически операции.

_______________
23 Както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.
24 Както е определено в чл. 2 (22) от Регламента за InvestEU.
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12. Суми/падеж 
за крайни 
получатели

Не се предвижда минимална сума за всяка операция по финансиране или ин
вестиране. 
Максималната сума за допустими дългови операции ще бъде определена въз 
основа на приложимия праг на държавна помощ (съгласно чл. 56д, ал. 10, буква 
б) и 56е от ОРГО).
Подкрепата ще се предоставя за дългосрочно финансиране, като срокът обик
новено варира от една до десет години.

13. Размер на 
продукта

Индикативният минимален ливъридж на финансовия продукт е 4 (четири). 
Очакваните мобилизирани суми се определят допълнително в гаранционното 
споразумение.

14. Цени, на
числявани 
на финансо
вите посред
ници или 
крайните 
получатели, 
според слу
чая (отнася 
се само за 
дългови/га
ранционни 
продукти)

 Безплатно
 Частична цена
 Пълна цена
Възнаграждението за гаранцията от ЕС ще бъде обвързано с характеристиките 
и рисковия профил на финансовите продукти, като се вземат предвид естеството 
на основните операции за финансиране и инвестиране и изпълнението на целите 
на политиката, към които са насочени финансовите продукти.

15. Стратегия 
за излизане

Ако е приложимо (само за капиталови инвестиции)

16. Гарантира
ни суми

Очаква се максималният общ размер на гаранцията от ЕС да достигне 140 млн. 
евро (100 млн. евро по Раздел „Държава членка“ и 40 млн. евро по раздел ЕС).

17. Покритие 
на гаранци
ята от ЕС 
от Раздел 
„Държава 
членка“, 
предоста
вена на 
партньора 
по изпълне
нието

 Принос за първа загуба
 Paripassu 
 Други договорености (моля, посочете)
Гаранцията от ЕС ще покрива подчинения транш (транш „първа загуба“) и 
транш тип „мецанин“. ББР ще поеме дял от 5 % от мецанин транша и целия 
първостепенен (старши) транш.
Покритието на гаранцията от ЕС допълнително ще бъде определено в Гаранци
онното споразумение.

18. Структура/ 
характерис
тики

Индикативна структура на продукта
Цифрите в графиките са само с илюстративна цел и ще бъдат допълнително 
дефинирани в Гаранционното споразумение.

Капитал 

 

 

   Неограничена   Ограничена  

Подпомагани 
трансакции 

МСП и малки предприятия със 
средна пазарна 

капитализация, които 
осъществяват дейност или 
инвестират в областта на 

иновациите, цифровизацията, 
културния и творческия сектор 
и екологичния преход с по‐

висок риск 

МСП и малки предприятия 
със средна пазарна 
капитализация, 

осъществяващи дейност 
или инвестиращи в 

областта на иновациите, 
цифровизацията, културния 

и творческия сектор и 
екологичния преход 

нарастваща наличност 
от финансиране за 

МСП и малки 
предприятия със 
средна пазарна 
капитализация 

 
 

ФП максимален 
процент

запазен 
риск

процент  на 
гаранцията

запазен 
риск

ФПББР

ФП

ББР
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19. Валута Евро или левове 

20. Докладване ББР ще спазва стриктно задълженията си за докладване съгласно чл. 28 от Ре
гламента InvestEU и съответните разпоредби на Финансовия регламент. Подобни 
задължения ще бъдат въведени и в оперативните споразумения с финансовите 
посредници. 
Напредъкът по продукта ще бъде наблюдаван чрез следните ключови показатели 
за изпълнение/наблюдение:
 Обем на операциите, подписани с финансови посредници 
  Мобилизирани инвестиции: 
�  Обем на мобилизираното частно финансиране;
�  Постигнат ефект на ливъридж;
  Постигнат мултиплициращ ефект;
  Брой създадени и подкрепени работни места;
�  Инвестиции в подкрепа на целите в областта на климата;
�  Инвестиции в подкрепа на цифровизацията;
  Брой на подкрепените предприятия по размер (микро, малки, средни и 

малки предприятия със средна пазарна капитализация);
�  Процент от обема на инвестициите, насочени към МСП.

21. Връзка с 
консул
тантски 
инициативи 
(включи
телно кон
султантски 
център на 
InvestEU)

Н.П.

II. InvestEU гаранция за устойчиви инвестиции

1. Наименова
ние на про
дукта

InvestEU гаранция за устойчиви инвестиции 

2. Компонент 
на полити
ката

 компонент на политиката, свързан с устойчивата инфраструктура
 компонент на политиката, свързан с научните изследвания, иновациите и ци
фровизацията
 компонент на политиката, свързан с МСП
 компонент на политиката, свързан със социалните инвестиции и уменията

3. Цел(и) на 
политиката

Целите на политиката, към които са насочени гаранционните продукти, допринасят 
за:
а) целите на програмата InvestEU, както е посочено в член 3, параграф 1, буква б) от 
Регламента за InvestEU, и поконкретно за устойчивостта на икономиката на Съюза 
и нейното екологично и климатично измерение, допринасящи за постигането на 
някои от ЦУР (ЦУР 6, ЦУР 7, ЦУР 9 и ЦУР 12);
б) специфичните цели за ЕФРР и Кохезионния фонд по ЦП 2, както е посочено в 
член 3, параграф 1, буква б), подточки v), vi) и vii) от Регламент (ЕС) 2021/1058 на 
Европейския парламент и на Съвета, а именно: устойчиво управление на водите, 
преход към кръгова и ресурсно ефективна икономика; подкрепа за управлението на 
отпадъците и ресурсите и намаляване на замърсяването.

4. Обосновка, 
цели и очак
вано въздей
ствие

Обосновката на продукта е да се мобилизират инвестиции, свързани с природния 
капитал и ресурси, за да се осигури подкрепа, която допълва общите програми за 
управление в областите води, отпадъци и въздух, като се цели да се преодолеят 
пропуските, установени в националните планове, програми и стратегии, както и 
пазарните неуспехи и неоптималните инвестиционни ситуации, обобщени подолу. 
В тази връзка, за да се осигури устойчивост на екосистемата и иновативен растеж, 
ББР като национална насърчителна банка следва да бъде поангажирана с предос
тавянето на целево финансиране на българските предприятия в необслужваните 
райони.
Специфичната цел на продуктите е да се подкрепят операции по финансиране и 
инвестиране, свързани с устойчива инфраструктура в областите, посочени в член 8, 
параграф 1, буква а) от Регламента за InvestEU, а именно: областите на транспор
та, включително мултимодалния транспорт; водите, управлението на отпадъците 
в съответствие с йерархията на отпадъците и принципите на кръговата икономика 
и друга екологична инфраструктура.
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Горепосочените пазарни неуспехи и неоптимални инвестиционни ситуации, които 
обосновават продукта, могат да бъдат обобщени по следния начин:
▪ структурни икономически неуспехи, изразяващи се в отрицателни външни ефекти, 
като: енергоемки дейности, свързани с водоснабдяването и канализацията, и замър
сяване на водите от промишлени зауствания; замърсяване на въздуха и емисии на 
парникови газове от транспорта и от отоплението на жилищата с твърдо гориво; 
значителни загуби на материали от недостатъчно развито управление на отпадъ
ците;
▪  предизвикателствата пред българската икономика в областта на оптимизацията и 
ефективността, политиката в областта на климата, зеления преход и цифровизаци
ята играят ролята на възпиращ фактор за икономическия растеж;

▪  неуспехи от страна на търсенето: подценяване на разходите, спестяването или про
изводството на енергия или материали и приоритизиране на други разходи пред 
инвестициите в подобряване на околната среда; малък размер на проектите и ви
соки трансакционни разходи в някои от областите и липса на готови инвестиции;

▪  неуспехи от страна на предлагането: липса на достъп до подходящо финансиране, 
високи рискове за проектите, тъй като местният финансов пазар не е свикнал да 
подкрепя такива видове инвестиции и да оценява точно риска; високи първоначал
ни разходи и дълги периоди на изплащане.

Въпреки пречките, които възпрепятстват усвояването на финансовите инструменти 
в сектора на околната среда, прилагани през предходния програмен период, се оч
аква повечето от пречките да бъдат преодолени по следния начин:
▪  чрез обединяване на различни проекти и разнообразни сектори и дейности (за 
разлика от ограничения брой инвестиционни възможности), което създава въз
можност за: съчетаване на помалко финансируеми проекти, които носят пониска 
възвръщаемост на инвестициите, с такива с повисока степен на финансируемост; 
разработване на поголеми проекти, които привличат интереса на заинтересова
ните страни от частния сектор;

▪  специфични стимули, като повисоки проценти на гаранции и горна граница за 
подпомагане на поуязвими групи и предприятия; 

▪  опростени и ясни правила за държавна помощ, специално предвидени за фонда 
InvestEU. 

Очаквано въздействие на продуктите на ББР въз основа на приложение III към 
Регламента за InvestEU:
�Раздел 1 от приложението – мобилизирани частни ресурси и ресурси на ББР, ка

тализирани от гаранцията на ЕС, които подкрепят инвестиционните нужди при 
разумни условия в сектори с недостатъчно обслужване, изразени във:
▪  обем на подписаните операции; 
▪  мобилизирани инвестиции;
▪  размер на мобилизираното частно финансиране; 
▪  постигнат ливъридж и мултиплициращ ефект.

  Раздел 3 – Инвестиции в подкрепа на целите в областта на климата: 
В съответствие с предварителните прогнози се очаква принос към:

▪  действия в областта на климата – между 30 и 50 %;
▪  цели, свързани с климата и околната среда – между 60 и 69 %.

  Раздел 4, точка 4.8 „Околна среда“: инвестиции, допринасящи за изпълнението на 
планове и програми, изисквани от достиженията на правото на Съюза в областта 
на околната среда, свързани с качеството на въздуха, водите, отпадъците и при
родата, като например Планове за управление на речните басейни, Национален 
план за управление на отпадъците и Национална програма за предотвратяване 
на отпадъците; Национална програма за подобряване на качеството на въздуха и 
Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха. 

5. Нов/същест
вуващ про
дукт

  Нов финансов продукт 
  Продължаване на съществуващите механизми за финансова подкрепа 

5.a Допълняе
мост на 
предложе
ния финан
сов продукт

Банката си е поставила дългосрочни цели в подкрепа на устойчивите инвестиции 
съг ласно тригодишната стратегия на банката за периода 2021 – 2023 г. Към момента 
банката не разполага със стандартизирани специализирани продукти в нито една 
от разглежданите области, тъй като напоследък ББР е фокусирана върху мерките 
за противодействие на щетите, нанесени на българските предприятия от епидеми
ята от COVID19 и последвалите кризи. По този начин продуктът ще подпомогне
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целите на ББР, предоставяйки възможност за диверсифициране на дейността є, и 
ще допълни финансирането, предоставяно понастоящем от ББР, като привлече до
пълнително частно финансиране в резултат на сигналния ефект от подкрепата от 
фонда InvestEU. 
Продуктите имат за цел да насърчат потенциалните финансови посредници да ин
вестират капитала си в създаването на нов портфейл с повисоко ниво на риск или 
в увеличаване на обема на дейности, които вече са високорискови, чрез предоста
вяне на рисково покритие, което адекватно отговаря на повисоките нива и обеми 
на риска.
Предвиденият продукт е в допълнение към финансовите инструменти при споделе
но управление по следните причини:
– периодът на допустимост за програмния период 2014 – 2020 г. е до 31.12.2023 г.;
– граничните линии с програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. ще доведат до допъл
няемост между финансовите инструменти, подкрепяни от различни източници.

6. Целеви 
допус тими 
области

Продуктът може да подпомага всички допустими за устойчива инфраструктура 
области, изброени в приложение II към Регламента за InvestEU и допълнително 
уточнени в раздел 6.1 от Насоките за инвестиране.
Продуктите са насочени предимно към околната среда и ресурсите по смисъла на 
точка 6.1.1.3 от Насоките за инвестиране със следните целеви области:
Ø �Води и канализация, инфраструктура за събиране и пречистване на отпадъчни 

води и друга зелена инфраструктура, свързана с водите, съгласно точка 3, буква 
а) от приложение II към Регламента за InvestEU, свързана предимно със зелена 
енергия и енергоспестяване;

Ø �Управление на отпадъците, в т.ч.:
▪  проекти и предприятия в областта на управлението на ресурсите на околната 
среда и устойчивите технологии съгласно точка 3, буква в) от приложение II 
към Регламента за InvestEU, които включват: прекратяване на изхвърлянето 
на приоритетни опасни и приоритетни вещества в предприятията и изпълне
ние на пилотни проекти за предотвратяване на хранителни отпадъци;

▪  инфраструктура за управление на отпадъците съгласно точка 3, буква б) от 
приложение II към Регламента за InvestEU, която включва отпадъци от опа
ковки и отпадъци от строителство и разрушаване. 

Ø �Замърсяване на въздуха:
▪  предотвратяване и намаляване на замърсяването на въздуха от битово ото
пление за района по точка 1, буква а) от приложение II към Регламента за 
InvestEU; 

▪  насърчаване на мултимодалността и преминаване към поустойчиви видове 
транспорт, което допринася за областта по точка 2, буква ж), з) от приложение 
II към Регламента за InvestEU;

▪  подкрепа за електрически превозни средства (за служебни цели) и свързаната 
с тях инфраструктура, допринасяща за областта по точка 2, буква е) от прило
жение II към Регламента за InvestEU.

6.a Приоритети 
на полити
ката

За целите на приоритизирането ще се прилагат целеви суми за предоставеното фи
нансиране и различно покритие на рисковете от гаранцията от ЕС.
Въз основа на общите характеристики на потенциалните крайни получатели и на 
основните трансакции сумите по продукта ще бъдат разпределени индикативно в 
три подпакета, насочени към: i) трансакции, свързани с отпадъците, водите и ка
чеството на въздуха, които са предназначени предимно за предприятия и домакин
ства; ii) мултимодален транспорт, който се очаква да допринесе за националните 
мерки за качество на въздуха; iii) предимно за оператори на водоснабдителни и ка
нализационни системи, които имат за цел да допринесат за целите на устойчивото 
управление на водите.
Покритието на гаранцията ще бъде диференцирано за всеки от горепосочените 
подпортфейли чрез специфичните суми на гаранцията от ЕС и прилаганите гаран
ционни проценти. Найголемите суми на гаранцията и найвисокият гаранционен 
процент ще бъдат прилагани с цел да се стимулират екологичните инвестиции на 
предприятията и домакинствата за екологични инвестиции, които обикновено не 
са приоритетни за тях чрез попреференциално финансиране (поради повисокия 
гаранционен процент). 
Горепосочените подпортфейли са структурирани въз основа на предварителни па
зарни консултации и търсените решения за насърчаване на финансовите посредници 
да финансират дейности, за които не се предлагат финансови продукти в достатъчна 
степен, като се предоставя възможност за самостоятелно фокусиране от страна на 
банките посредници.
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7. Целеви 
крайни по
лучатели

Продуктът ще подкрепя диверсифициран набор от крайни получатели с различни 
рискови профили, състоящ се основно от следните:
Ø �В подпортфейла „Води“: оператори на водоснабдителни и канализационни систе

ми и водоснабдителни и канализационни холдинги и организации, участващи в 
изпълнението на техните проекти. 

Ø �В подпортфейла „Транспорт“: оператори на инфраструктурата на железопътния, 
въздушния и водния транспорт, предприятия за железопътен транспорт; опера
тори на интермодални терминали, логистични и спедиторски компании, както и 
други предприятия, заинтересовани от развитието на мултимодалния транспорт; 

Ø �В подпортфейла за проекти в областта на отпадъците, управлението на водите и 
чистия въздух:
▪  предприятия, притежаващи надлежно издадени разрешителни за оператори на 
схеми за оползотворяване на отпадъци от опаковки;

▪  предприятия и общини, които изпълняват или планират да изпълняват проекти 
за дейности по управление на отпадъци от строителство и разрушаване, както 
и производители на рециклирани строителни материали;

▪  предприятия, които изпълняват проекти за предотвратяване на хранителни от
падъци, генерирани предимно в хотелиерството и ресторантьорството;

▪  предприятия, които изпълняват проекти за прекратяване на изхвърлянето на 
приоритетни опасни и приоритетни вещества във всички сектори на икономи
ката;

▪  крайните получатели, изпълняващи проекти за чист въздух, които включват:
–  преминаване на домакинствата от твърди горива към поекологични начини 

на отопление;
–  предприятия, изпълняващи проекти за изграждане на станции за зареждане 

на електрически превозни средства и придобиване на електрически превозни 
средства.

8. Целеви гео
графски ре
гион

Продуктът ще бъде насочен към всички региони на ниво NUTS II в България, които 
могат да представят допустими проекти, попадащи в обхвата на целите на продукта. 

9. Период на 
изпълнение

Срокът за изпълнение на Финансовия продукт е четири години след датата на под
писване на Гаранционното споразумение.

10. Вид на фи
нансирането

 пряко финансиране 
 финансиране чрез финансови посредници 
 инструмент, програма или структура, която има основни подпроекти 

10.a Допустими 
финансови 
посредници

Допустими финансови посредници ще бъдат кредитни или финансови институ
ции, или подобни институции, надлежно упълномощени да извършват дейности 
по отпускане на заеми или лизинг, или други допустими дългови сделки съгласно 
българското законодателство и законодателството на ЕС, които имат подходящ 
финансов и оперативен капацитет, гарантиращ способността им да генерират нов 
портфейл.

10.b Финансови 
нужди на 
финансовите 
посредници

Продуктът има за цел да насърчи потенциалните финансови посредници да инвес
тират наличния си капитал в създаването на нов портфейл с повисоко ниво на 
риск или в увеличаване на обема на дейности, които вече са високорискови, чрез 
предоставяне на рисково покритие, което адекватно да отговаря на повисоките 
нива и обеми на риска.

10.c Вид про
дукт, пре
доставян от 
партньора 
по изпъл
нението на 
финансовия 
посредник

ББР ще предостави на избраните финансови посредници ограничена и неограни
чена портфейлна гаранция с цел частично покриване на допустими дългови транс
акции.
ББР ще предостави гаранцията чрез ангажиране на собствени ресурси и гаранция 
от ЕС по линия на Раздел „Държава членка“. 
Продуктът, предоставян от ББР, индикативно ще се състои от три подпродукта със 
специфични характеристики, основани на особеностите на подпомаганите секто
ри, крайните получатели и трансакциите. Всеки финансов посредник ще може да 
генерира следните подпакети, обхванати от ограничени и неограничени гаранции, 
покриващи трансакции:

▪  увеличаване на наличността на финансиране в областта на:
–  предотвратяване, разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или 

оползотворяване на специфични потоци отпадъци, включително отпадъчни 
води;

–  замяна на отоплението на твърдо гориво в домакинствата с поекологично; 
–  електрически превозни средства за бизнес цели и съответната инфраструктура;

▪  в транспортния сектор (интермодален транспорт);
▪  в сектора на водите. 
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Потенциалните финансови посредници ще трябва да генерират диверсифициран 
портфейл от новосъздадени дългови финансирания по отношение на географските, 
устойчивите инвестиционни нужди и диверсификацията на рисковите категории.
В съответното оперативно споразумение с финансовите посредници ще бъдат вклю
чени конкретни цели, свързани с целите за действие в областта на климата. Фи
нансовите посредници ще се стремят да генерират портфейл от трансакции, които 
допринасят за постигането на целта поне 60 % от инвестициите в рамките на ком
понента на политиката за устойчива инфраструктура да допринасят за постигането 
на целите на Съюза в областта на климата и околната среда.

10.d Вид про
дукт,  
предоставян  
от финансо
вия посред
ник на 
крайния 
получател

Финансовите трансакции, които могат да бъдат включени в портфейлите, ще 
включват, наред с другото, инвестиционни заеми, заеми за оборотен капитал (вклю
чително револвиращи) (допълнителни и отделни), търговско финансиране, заеми, 
банкови гаранции, лизингови трансакции и други дългови трансакции, които не са 
изключени от инвестиционните насоки за фонда InvestEU.
За да бъдат допустими, трансакциите:

▪  не трябва да попадат в секторите и дейностите, посочени в раздел Б от приложе
ние V към Регламента за InvestEU;

▪  трябва да отговарят на изискванията на Регламента за InvestEU и на инвестици
онните насоки;

▪  не попадат в изключените сектори и дейности съгласно чл. 1, пар. 2 – 5 от ОРГО.
Допустими са само крайните получатели, които отговарят на изискванията на Фи
нансовия регламент и на InvestEU.
Финансовите посредници се насочват към крайни получатели, които изпълняват 
проекти, попадащи в целевите допустими области съгласно точка 6 погоре и в це
левите групи съгласно точка 7 погоре.
Финансовите посредници ще бъдат задължени да предоставят финансиране при 
поблагоприятни условия по отношение на размера на финансирането, нивата на 
лихвените проценти, падежа на сделката, графика за погасяване, нивата на обезпе
чение, процента на съфинансиране от страна на получателите. 

11. Вид на про
дукта, пре
доставян от 
партньора 
по изпъл
нението на 
крайния 
получател 
(пряко фи
нансиране) 
Ако е прило
жимо

 заем 
 гаранция 
 дялова инвестиция 
 друго (моля, посочете) дългово финансиране, включително заеми, гаранции, ак
редитиви, ценни книжа (котирани или некотирани) и стендбай кредитни линии, във 
всеки случай със или без варанти или други свързани права; които могат да бъдат 
първостепенни, мецанин или подчинени. 
Продуктът ще се реализира изключително чрез посреднически операции.

12. Суми/падеж 
за крайните 
получатели

Предпочитанията на ББР са да не се изисква минимална сума на отделната дългова 
сделка. Максималният размер за допустими дългови трансакции ще бъде определен 
въз основа на приложимия праг на държавна помощ (съгласно чл. 56е от ОРГО или 
при условията на чл. 56д, ал. 6, 7 или 10 от ОРГО).
Помощта ще се предоставя за дългосрочно финансиране, като срокът обикнове
но варира от една до 15 години. Пократки или подълги срокове могат да бъдат 
подкрепени само ако това е надлежно обосновано от естеството на проекта или 
съответните пазарни неуспехи.

13. Размер на 
продукта

Индикативният минимален ливъридж на Финансовия продукт е 4 (четири). Очак
ваните мобилизирани суми се определят допълнително в Гаранционното споразу
мение.
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14. Цени, начис
лявани на 
финансовите 
посредници 
или крайни
те получа
тели, според 
случая (от
нася се само 
за дългови/
гаранционни 
продукти) 

 безплатно 
 частична цена 
 пълна цена
Гаранционните такси следва да се заплащат на ББР от финансовите посредници. 
Възнаграждението за гаранцията от ЕС ще бъде обвързано с характеристиките и 
рисковия профил на финансовите продукти, като се вземе предвид естеството на 
основните операции по финансиране и инвестиране и изпълнението на целите на 
политиката, към които са насочени финансовите продукти. 
Намаляването на възнаграждението за гаранцията от ЕС ще бъде изцяло от полза 
за крайните получатели.

15. Стратегия 
за излизане

Ако е приложимо (само за капиталови инвестиции).

16. Гарантира
ни суми

Очаква се максималната обща сума на гаранцията от ЕС да достигне 25 млн. евро. 

17. Покритие 
на гаранци
ята от ЕС 
от Раздел 
„Държава 
членка“, 
предоставе
на на парт
ньора по из
пълнението

 принос за първа загуба 
 рaripassu 
 други договорености (моля, посочете) 
Гаранцията от ЕС ще покрива подчинения транш (транш „първа загуба“) и транш 
тип „мецанин“ по отношение на съответните портфейли. ББР ще поеме дял от 5 % 
от мецанин транша и целия първостепенен (старши) транш. 

18. Структура/ 
характерис
тики

Примерна структура на продукта.
Цифрите в графиките са само с илюстративна цел и ще бъдат допълнително дефини
рани в Гаранционното споразумение.

43 
 

 

Подкрепени 
трансакции 

Ограничена Неограничена  

 Отпадъци от опаковки 
 Строителни отпадъци 
 Хранителни отпадъци 
 Oтпадъчни води в 

предприятията 
 Електрически превозни 

средства 
 Битово отопление 

Мултимодален транспорт  Зелена енергия във водата и 
канализацията 

 

 

 

 

 

ФИ  ФИ 

Максимален 
процент 25% 

        

ББР    

Максимален 
процент 20% 

ББР  ФИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% ‐ 30%
запазен риск 

Макс. 60% 
Размер на 
гаранцията 

19. Валута Евро или левове 
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20. Докладване Показатели за докладване – ключови показатели за изпълнение (KPI)/ключови 
показатели за наблюдение (KMI):

▪  обем на подписаните операции;
▪ мобилизирани инвестиции;
▪  размер на мобилизираното частно финансиране;
▪  постигнат ливъридж и мултиплициращ ефект;
▪  коефициент на ливъридж;
▪  мултиплициращ ефект.

Инвестиции в подкрепа на целите за климата.

21. Връзка с 
консул
тантски 
инициативи 
(включител
но консул
тантски 
център на 
InvestEU)

Н.П.

III. Гаранционен инструмент за растеж

1. Наименова
ние на про
дукта

Гаранционен инструмент за растеж
Приносът към InvestEU с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) като партньор по 
изпълнението ще се използва за изпълнението на инструмент за ограничена гаран
ция със самостоя телна структура в рамките на Раздел „Държава членка“, т.е. тази 
структура ще остане независима от InvestEU, раздел ЕС, без никакво комбиниране или 
взаимно използване.

2. Компонент 
на полити
ката

 компонент на политиката, свързан с устойчивата инфраструктура
 компонент на политиката, свързан с научните изследвания, иновациите и циф
ровизацията
 компонент на политиката, свързан с МСП
 компонент на политиката, свързан със социалните инвестиции и уменията

3. Цел(и) на по
литиката

Финансовият продукт ще бъде използван в подкрепа на българските предприятия, 
поспециално за подобряване на достъпа до финансиране след кризата от COVID19. 
Предвидената гаранция има за цел да укрепи устойчивостта, да повиши производи
телността и да подкрепи устойчивия растеж на българските предприятия.

4. Обосновка, 
цели и очак
вано въздей
ствие

Финансовият продукт е насочен към структурните слабости на българската иконо
мика, като например липсата на ликвидност и рисковете за платежоспособността, 
пред които са изправени местните предприятия поради невъзможността им да из
пълняват финансовите си задължения, произтичащи от значителното намаляване 
на приходите и прекъсванията на веригата за доставки в резултат на кризата от 
COVID19.
Портфейлната гаранция ще облекчи предизвикателствата пред предприятията при 
получаването на кредитно финансиране за бързо възстановяване от кризата от 
COVID19 и ще създаде възможности за разширяване на бизнеса с цел постигане 
на растеж и устойчиво развитие.
В този контекст Финансовият продукт има за цел да подобри достъпа до финан
сиране и да стимулира конвенционалните канали за кредитиране, като подкрепя 
инвестициите и/или нуждите от оборотен капитал на предприятията.

5. Нов/същес
туващ про
дукт

 нов финансов продукт 
 продължаване на съществуващ механизъм за финансова подкрепа

5.a Допълня
емост на 
предложения 
Финансов 
продукт

Допълняемостта на инструмента за портфейлна гаранция може да се състои от 
някое от следните неща: 
– намалени изисквания за обезпечение; 
– намалена стандартна премия за кредитен риск по гарантираната част от кредита;
– удължени падежи.
Структурата на Финансовия продукт трябва да дава възможност и за привличане 
на частни средства.
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6. Целеви до
пустими об
ласти

Примерна целева област на допустимост може да включва: финансова подкрепа за 
МСП, както са определени в приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Ко
мисията, и малки предприятия със средна пазарна капитализация (предприятия с 
персонал до 499 души). 
Окончателните целеви допустими области се определят в Гаранционното споразу
мение.

6.a Приоритети 
на полити
ката

Прилага се рамката на InvestEU.

7. Целеви край
ни получа
тели

Индикативни крайни получатели: МСП; малки предприятия със средна пазарна 
капитализация.
Окончателните критерии за допустимост се определят в Гаранционното споразу
мение.

8. Целеви 
географ ски 
регион

България

9. Период на 
изпълнение

Прилага се графикът на InvestEU. Спазвайки крайния срок, посочен в Решението 
за изпълнение на Съвета относно приемането на ПВУ, партньорът по изпълнението 
полага разумни търговски усилия, за да гарантира, че поне 50 % до края на 2023 г., 
а впоследствие 100 % до края на 2024 г., от операциите по финансиране и инвести
ране, с изключение на свързаните разходи и такси, са одобрени от Инвестиционния 
комитет на InvestEU.

10. Вид на фи
нансирането

 пряко финансиране 
 финансиране чрез финансови посредници
 инструмент, програма или структура, която има основни подпроекти

10.a Допустими 
финансови 
посредници 

Индикативни допустими финансови посредници: всеки субект (включително фи
нансови, гаранционни или кредитни институции), надлежно упълномощен да из
вършва финансиране и/или да издава гаранции в полза на крайните получатели 
съгласно приложимото законодателство и осъществяващ дейност в България.
Крайните допустими посредници се определят в Гаранционното споразумение.

10.b Финансови 
нужди на 
финансовите 
посредници

Н.П.

10.c Вид продукт, 
предоставен 
от партньора 
по изпълне
нието на фи   
нансовия по
средник

Ограничена (насрещна) гаранция 
Ще бъде определена в Гаранционното споразумение.

10.d Вид на 
продукта, 
предос тавян 
от фи  
нансовия 
посредник 
на крайния 
получател

Допустимите трансакции към крайния получател могат да бъдат включително, но 
не само, под формата на първостепенно финансиране, включително заеми, лизинг, 
револвиращи кредитни линии (включително овърдрафти), документарно финанси
ране (включително банкови гаранции, акредитиви, тръжни облигации), финанси
ране на веригата на доставки (включително обратен факторинг (потвърждаващ) и 
факторинг с регресен иск); подчинено финансиране; квазикапиталово финансиране.
Ще бъдат определени в Гаранционното споразумение.

11. Вид на про
дукта, пре
дос тавян от 
партньора 
по изпъл
нението на 
крайния 
получател 
(пряко фи
нансиране)
Ако е прило
жимо

 заем 
 гаранция
 дялово инвестиране
 други (моля, посочете) дългови финансирания, включително, но не само, заеми, 
гаранции, акредитиви, ценни книжа (котирани или некотирани) и стендбай кредит
ни линии, във всеки случай със или без варанти или други свързани права; които 
могат да бъдат първостепенни, мецанин или подчинени. 
В определени случаи операцията, покрита от гаранцията от ЕС, може да бъде огра
ничена до определен етап от проекта (напр. риск, свързан със строителството, риск, 
свързан с усвояването).

12. Суми/падеж 
за крайните 
получатели

Планираният минимален падеж на гарантираните трансакции към крайния полу
чател е 6 месеца.
Окончателните суми и падежът за всеки краен получател се определят в Гаранци
онното споразумение.
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13. Размер на 
продукта

Индикативният минимален ливъридж на финансовия продукт е четири. Очаквани
те мобилизирани суми се определят в Гаранционното споразумение.

14. Цени, начис
лявани на 
финансовите 
посредници 
или крайни
те получа
тели, според 
случая (от
нася се само 
за дългови/
гаранционни 
продукти)

 безплатно
 частична цена
 пълна цена
Обосновка на ценообразуването:
Ценообразуването на Финансовия продукт се определя преференциално, като га
ранционната премия не трябва да надвишава ценообразуването на InvestEU, при
ложимо за гаранцията за конкурентоспособност на МСП по линия на раздел ЕС.
Окончателното ценообразуване се определя в Гаранционното споразумение.

15. Стратегия за 
излизане 

Ако е приложимо (само за капиталови инвестиции).

16. Гарантирани 
суми

Окончателните гарантирани суми се определят в гаранционните споразумения.

17. Покритие на 
гаранцията 
от ЕС от Раз
дел „Държа
ва членка“, 
предоставена 
на партньора 
по изпълне
нието

 принос за първа загуба
 рaripassu 
 други договорености (моля, посочете)

18. Структура/
характерис
тики

Индикативният размер на гаранцията ще бъде до 80 %. 
Окончателната структура и характеристики на продукта се определят в Гаранци
онното споразумение.

19. Валута Евро и левове

20. Докладване Задължения за докладване са определени в настоящото Споразумение за финансов 
принос и в рамката на InvestEU.

21. Връзка с 
консултант
ски инициа
тиви (вклю
чително кон
султантски 
център на 
InvestEU) 

Н.П.

22. Други Н.П.

IV. Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници

1. Наименова
ние на про
дукта

Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и енергията от възобновяеми из
точници
Приносът към InvestEU с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) като партньор по 
изпълнението ще се използва за изпълнението на лимитиран гаранционен инструмент 
със самостоятелна структура в рамките на Раздел „Държава членка“, т.е. тази струк
тура ще остане независима от InvestEU, раздел ЕС, без никакво комбиниране или вза
имно използване.

2. Компонент 
на полити
ката

 компонент на политиката, свързан с устойчивата инфраструктура
 компонент на политиката, свързан с научните изследвания, иновациите и ци
фровизацията
 компонент на политиката, свързан с МСП
 компонент на политиката, свързан със социалните инвестиции и уменията

3. Цел(и) на 
политиката

Финансовият продукт допринася за екологичната и устойчива трансформация на 
местната икономика, като подпомага достъпа до дългово финансиране за допустими
те крайни получатели (които ще бъдат определени в Гаранционното споразумение).
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4. Обосновка, 
цели и очак
вано въз
действие

Финансовият продукт е насочен към настоящите предизвикателства пред България 
в подкрепа на инвестициите в екологичен преход, енергийна ефективност и произ
водство на енергия от възобновяеми източници. 

5. Нов/същест
вуващ про
дукт

 нов финансов продукт 
 продължаване на съществуващите механизми за финансова подкрепа

5.a Допълня
емост на 
предложения 
Финансов 
продукт

Допълняемостта на инструмента за портфейлна гаранция може да се състои от 
някои от следните елементи: 
·  намалени изисквания за обезпечение; 
·  намалена стандартна премия за кредитен риск по гарантираната част от кредита;
·  удължени падежи;
·  порискови предприятия/проекти стават банкируеми.
Структурата на Финансовия продукт трябва да дава възможност и за привличане 
на частни средства.

6. Целеви до
пустими об
ласти

Индикативна целева допустима област може да включва: развитието на енергий
ния сектор в съответствие с приоритетите на Енергийния съюз, включително 
сигурност та на енергийните доставки, прехода към чиста енергия и ангажименти
те, поети в рамките на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Парижкото 
споразумение.
Окончателните целеви допустими области се определят в Гаранционното споразу
мение.

6.a Приоритети 
на полити
ката

Прилага се рамката на InvestEU.

7. Целеви край
ни получа
тели

Индикативни крайни получатели: МСП; малки предприятия със средна пазарна 
капитализация; физически лица/домакинства.
Окончателните критерии за допустимост се определят в Гаранционното споразу
мение.

8. Целеви гео
графски ре
гион

България

9. Период на 
изпълнение

Прилага се графикът на InvestEU. Спазвайки крайния срок, посочен в Решението 
за изпълнение на Съвета относно приемането на ПВУ, партньорът по изпълнението 
полага разумни търговски усилия, за да гарантира, че поне 50 % до края на 2023 г., 
а впоследствие 100 % до края на 2024 г., от операциите по финансиране и инвести
ране, с изключение на свързаните разходи и такси, са одобрени от Инвестиционния 
комитет на InvestEU.

10. Вид на фи
нансирането

 пряко финансиране 
 финансиране чрез финансови посредници
 инструмент, програма или структура, която има основни подпроекти 

10.a Допустими 
финансови 
посредници

Индикативни допустими финансови посредници: всеки субект (включително фи
нансови, гаранционни или кредитни институции), надлежно упълномощен да из
вършва финансиране и/или да издава гаранции в полза на крайните получатели 
съгласно приложимото законодателство и осъществяващ дейност в България.
Крайните допустими посредници се определят в гаранционните споразумения.

10.b Финансови 
нужди на 
финансовите 
посредници

Н.П.

10.c Вид продукт, 
предоставен 
от партньора 
по изпъл
нението на 
финансовия 
посредник

Ограничена (насрещна) гаранция 
Ще бъде определена в Гаранционното споразумение.

10.d Вид на про
дукта, пре
доставян от 
финансовия 
посредник на 
крайния по
лучател

Допустимите трансакции към крайния получател могат да бъдат включително, но 
не само под формата на първостепенно финансиране, включително заеми, лизинг, 
револвиращи кредитни линии (включително овърдрафт), документарно финанси
ране (включително банкови гаранции, акредитиви, облигации за участие в търг), 
финансиране на веригата на доставки (включително обратен факторинг (потвърж
даващ) и факторинг с регресен иск); подчинено финансиране; квазидялово финан
сиране. 
Ще бъдат определени в Гаранционното споразумение.
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11. Вид на про
дукта, пре
доставен от 
партньора 
по изпъл
нението на 
крайния 
получател 
(пряко фи
нансиране)
Ако е прило
жимо

 заем 
 гаранция
 дялово инвестиране
 друго (моля, посочете) дългово финансиране, включително, но не само, заеми, 
гаранции, акредитиви, ценни книжа (котирани или некотирани) и стендбай кре
дитни линии, във всеки случай със или без варанти или други свързани права; 
които могат да бъдат първостепенни, мецанин или подчинени.
В определени случаи операцията, покрита от гаранцията на ЕС, може да бъде 
ограничена до конкретна фаза на проекта (например строителен риск, риск от ус
вояване).

12. Суми/падеж 
за крайните 
получатели

Планираният минимален падеж на гарантираните трансакции към крайния полу
чател е 6 месеца.
Окончателните суми и падежът за всеки краен получател се определят в Гаранци
онното споразумение.

13. Размер на 
продукта

Индикативният минимален ливъридж на финансовия продукт е четири. Очаквани
те мобилизирани суми се определят в гаранционните споразумения.

14. Цени, начис
лявани на 
финансовите 
посредници 
или крайни
те получа
тели, според 
случая (само 
за дъл гови/
гаранционни 
продукти)

 безплатно
 частична цена
 пълна цена
Обосновка на ценообразуването:
Ценообразуването на Финансовия продукт се определя преференциално, като га
ранционната премия не трябва да надвишава ценообразуването на InvestEU, при
ложимо за гаранцията за конкурентоспособност на МСП по линия на раздел ЕС.
Окончателното ценообразуване се определя в Гаранционното споразумение.

15. Стратегия за 
излизане

Ако е приложимо (само за капиталови инвестиции).

16. Гарантирани 
суми

Окончателните гарантирани суми се определят в Гаранционното споразумение.

17. Покритие на 
гаранцията 
от ЕС от Раз
дел „Държа
ва членка“, 
предоставена 
на партньора 
по изпълне
нието

 принос за първа загуба
 рaripassu 
 други договорености (моля, посочете)

18. Структура/ 
характерис
тики

Индикативният размер на гаранцията ще бъде до 80 %.
Горната граница на портфейлната гаранция ще покрива очакваните загуби (ОЗ) и 
не очакваните загуби (НЗ) до 95 % ниво на увереност.
Окончателната структура и характеристики на продукта се определят в Гаранци
онното споразумение.

19. Валута Евро и левове 

20. Докладване Задължения за докладване са определени в настоящото Споразумение за финансов 
принос и в рамката на InvestEU.

21. Връзка с 
консултант
ски инициа
тиви (вклю
чително кон
султантски 
център на 
InvestEU)

Н.П.

22. Други Н.П.

1233
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАРЕДБА № 8
от 14 февруари 2023 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Оператор в металургията“

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държав
ният образователен стандарт (ДОС) за при
добиването на квалификация по професията 
521080 „Оператор в металургията“ от област 
на образование „Техника“ и професионално 
направление 521 „Машиностроене, метало
обработване и металургия“ съгласно Списъка 
на професиите за професионално образование 
и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за про
фесионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавният образователен стандарт 
за придобиването на квалификация по про
фесията 521080 „Оператор в металургията“ 
съгласно приложението към тази наредба 
определя изискванията за придобиването на 
втора степен на професионална квалификация 
за специалностите 5210801 „Металургия на 
черните метали“ и 5210802 „Металургия на 
цветните метали“.

Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рам
ковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6 

от Закона за професионалното образование 
и обучение се разработват типови учебни 
планове за ученици, учебни планове за лица, 
навършили 16 години, и учебни програми за 
обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II
Съдържание на държавния образователен 

стандарт

Чл. 4. (1) Държавният образователен 
стандарт по чл. 1 определя изискванията 
към кандидатите, описанието на професията, 
единиците резултати от ученето, изискванията 
към материалната база и изискванията към 
обучаващите.

(2) Държавният образователен стандарт 
за придобиване на квалификация по про
фесията 521080 „Оператор в металургията“ 
включва общата, отрасловата и специфичната 
професионална подготовка с необходими
те професионални компетентности, които 
гарантират на обучаемия възможността за 
упражняване на професията след завършване 
на обучението.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тази наредба се из

дава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка 
с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и 
училищното образование.

Министър: 
Сашо Пенов

Приложение 
към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Оператор 
в металургията“

Професионално направление:

521 Машиностроене, металообработване и металургия

Наименование на професията:

521080 Оператор в металургията

Специалности: Степен на 
професионална 
квалификация:

Ниво по Национална 
квалификационна рамка 

(НКР)

Ниво по Европейска 
квалификационна 

рамка (ЕКР)

5210801 Металургия на чер
ните метали

Втора 3 3

5210802 Ме т а л у р г и я  н а 
цветните метали

Втора 3 3

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалифика

ционно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона 
за професионалното образование и обучение (ЗПОО)

За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор 
в металургията“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, 
ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД09413 от 
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12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД09
4493 от 18.11.2021 г.) изискванията за входящото 
минимално образователно и/или квалифика
ционно равнище към кандидатите са:

 за ученици – завършено основно обра
зование;

 за лица, навършили 16 г. – завършен 
първи гимназиален етап.

Изискванията за входящо минимално ква
лификационно равнище при продължаващо 
професионално обучение с придобиване на 
втора степен на професионална квалифика
ция е придобита първа СПК по професия от 
област на образование „Техника“.

Здравословното състояние на кандидата 
се удостоверява с медицински документ, до
казващ, че професията, по която желае да се 
обучава, не му е противопоказна.

1.2. Валидиране на професионални знания, 
умения и компетентности

Придобиването на квалификация по про
фесията „Оператор в металургията“ или по 
част от нея чрез валидиране на придобити с 
неформално или информално учене резултати 
от ученето се осъществява съгласно Наредба 
№ 2 от 2014 г. за условията и реда за вали
диране на професионални знания, умения и 
компетентности, издадена от министъра на 
образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).

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

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

Операторът в металургията работи със: 
машини и съоръжения за транспортиране 
на материали – транспортни ленти, хидро
транспорт, пневмотранспорт и шихтоподго
товка на материалите, металургични пещи 
и спомагателни съоръжения, съоръжения 
за пирометалургично рафиниране, апарати 
и съоръжения за хидрометалургична прера
ботка, помпи и комуникации, разливъчни 
машини и съоръжения, машини и съоръжения 
за разкрояване и подаване на заготовки за 
нагряване и валцуване, машини за горещо и 
студено валцуване, машини за пресоване и 
изтегляне, машини за последваща обработка 
на металите (металургични пещи, почистващи 
машини, машини за нанасяне на покрития и 
др.) и електролизни инсталации.

Операторът в металургията изпълнява 
задачи, свързани с подготовка на суровините, 
отговаря и следи за правилното протичане на 
технологичните процеси в зоната на отговор
ност в предвидените параметри за съответния 
цех, контролира и управлява технологично 
оборудването, настройва отделни елементи, 
следи за неговото състояние и при установени 
нередности и проблеми предприема своевре

менно действия за отстраняването им съгласно 
работните инструкции и в рамките на своите 
задължения и информира своевременно пре
кия си ръководител. Контролира спирането 
на оборудването за ремонт и пускането му в 
експлоатация. Операторът в металургията е 
подчинен на преките си ръководители – на
чалникучастък или началниксмяна. При из
пълнението на ежедневните си трудови задачи 
спазва стриктно технологичните инструкции 
на работното си място, спазва изискванията 
за здравословни и безопасни условия на труд 
и за пожарна и аварийна безопасност. В края 
на смяната докладва на прекия си ръководи
тел за изпълнената работа и състоянието на 
работното си място.

Придобилият втора степен на професионал
на квалификация по професията „Оператор 
в металургията“ по специалностите „Мета
лургия на черните метали“ и „Металургия на 
цветните метали“ освен посочените дейности 
работи и с оборудване, ръчни и механизира
ни инструменти за изпълнение на трудовите 
задължения и обезопасяване на работното 
място. Наблюдава измервателни уреди и 
контролни табла, КИПиА прибори, както 
и електронни дисплеи и монитори, следи за 
осигуряване на ефикасна и безопасна работа 
на оборудването и съоръженията, подпомага 
поддръжката и ремонта им и поддържането 
на чисти работни места. Извършва замерва
ния, записва резултати, попълва документи 
за извършени операции.

Операторът в металургията с квалификация 
по специалностите „Металургия на цветните 
метали“ и „Металургия на черните метали“ 
трябва да следи за правилното протичане на 
технологичния процес, за качеството на про
дукцията и да съчетава работата си с другите 
оператори. Операторът спазва техническите 
и технологичните изисквания за работа с ма
шини, пещи и съоръжения на работното си 
място, поддържа чисто работното си място, 
събира битовите и промишлените отпадъци 
на определените за целта места, като спазва 
екологичните норми и разпоредби за съответ
ното работно място. Много от задачите, които 
изпълнява операторът, се извършват с помощ
та на специализиран софтуер. Това налага 
задължително усвояване на компетентности 
за работа с такива програми. Използването 
на компютри, съвременни софтуерни пакети и 
модерно производствено оборудване е важно 
условие за упражняването на тази професия.

Операторът в металургията може да работи 
във всички предприятия и фирми с предмет 
на дейност добив и обработка на черни и 
цветни метали и сплави.

В своята професионална дейност операторът 
в металургията използва широк спектър от 
материали, машини, съоръжения, прибори и 
устройства, свързани с технологичния процес.
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Важни за упражняване на професията 
личностни качества на оператора в мета
лургията са: концентрация на вниманието, 
издръжливост на напрегната работа и стрес, 
технически усет и повишена отговорност при 
работа и изпълнението на дейности, изискващи 
сръчност и прецизност на движенията, както 
и изпълнението на операции, предполагащи 
особен риск (работа с киселини, високи 
температури, автоматизирани устройства и 
др.), и металургични стопилки (течен метал, 
шлаки, щейни, алкални стопилки). Работното 
време на оператора е съобразено с видовете 
работни места и сменния режим на предпри
ятието при спазване на действащото трудово 
законодателство.

Работната среда на оператора в металур
гията се характеризира с работа в помещения 
с повишен шум и запрашеност, на работни 
площадки и обекти на закрито и открито 
при неблагоприятни атмосферни условия, с 
използване на опасни вещества, течности, 
високи температури, съоръжения с повишена 
опасност, транспортни ленти, кранове и др. За 
всички работни места, които може да заема 
операторът в металургията, е задължително 
стриктно изпълнение на инструкциите за 
безопасна работа и използване на специално 
работно облекло и лични предпазни средства.

2.2. Възможности за продължаване на 
професионалното обучение

След придобиване на втора степен на про
фесионална квалификация по специалност 
от професията „Оператор в металургията“ 
обучаваният може да продължи обучението 
си по професията „Техникметалург“ за при
добиване на трета степен на професионална 
квалификация, както и по други професии от 
професионално направление „Машиностроене, 
металообработване и металургия“, като при 
обучението единиците резултати от ученето 
по общата професионална подготовка и по 
отрасловата професионална подготовка се 
зачитат.

При продължаващото професионално обу
чение се организира обучение за усвояване на 
компетентности, които лицата не притежават.

2.3. Възможности за професионална реали
зация съгласно Националната класификация 
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011) 
в Република България, утвърдена със Заповед 
№ РД01931 от 27.12.2010 г. на министъра на 
труда и социалната политика, посл. изм. и 
доп. със Заповед № РД01429 от 20.12.2022 г.

Съгласно НКПД – 2011 придобилите вто
ра степен на професионална квалификация 
по професията „Оператор в металургията“ 
могат да постъпват на работа на длъжности 
(професии) от единична група 812, както и 
на други длъжности, включени при актуали
зиране на НКПД.

3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от учене 

(ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по видове 
професионална подготовка

ЕРУ по общата професионална подготов
ка – единна за всички професии с втора степен 
на професионална квалификация от СППОО

ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия 
на труд (ЗБУТ)

1.1. РУ Спазва разпоредбите за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд 
на работното място

1.2. РУ Осъществява превантивна дейност 
по опазване на околната среда

1.3. РУ Участва в овладяването на рискови 
и аварийни ситуации

ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната 

икономика
2.2. РУ Познава основните характеристики 

на дейността на дадено предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприема

чеството
3.2. РУ Формира предприемаческо пове

дение
ЕРУ по отраслова професионална подготов

ка, единна за професиите от професионално 
направление „Машиностроене, металообра
ботване и металургия“ – втора степен на 
професионална квалификация

ЕРУ 4. Използване на информационни и 
комуникационни технологии в професионал
ната дейност

4.1. РУ Участва в обработване на инфор
мация с ИКТ

4.2. РУ Осъществява комуникация посред
ством ИКТ

4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
ЕРУ 5. Организиране на работния процес
5.1. РУ Използва лични предпазни средства
5.2. РУ Извършва дейности по предвари

телна подготовка на работното място
ЕРУ 6. Металургия
6.1. РУ Идентифицира суровините за мета

лургията и подготовката им за преработване
6.2. РУ Познава основните физични и хи

мични процеси в металургията
6.3. РУ Работи с пирометалургични пещи, 

хидрометалургични агрегати и съоръжения
ЕРУ 7. Обработка на черни и цветни метали 

и сплави чрез пластична деформация
7.1. РУ Извършва дейности по обработка 

на металите чрез пластична деформация
7.2. РУ Обслужва машини, апарати и съ

оръжения в производствата за обработка на 
металите чрез пластична деформация

ЕРУ 8. Термична обработка, топене и леене 
на метали и сплави
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8.1. РУ Спазва технологията за термична 
обработка на металите

8.2. РУ Прилага технологичните операции 
за топене и леене на сплавите

8.3. РУ Работи с инструменти, машини и 
оборудване

ЕРУ 9. Основи на хидравликата и пнев
матиката

9.1. РУ Познава основите на хидравликата 
и пневматиката

9.2. РУ Поддържа хидравлични и пневма
тични устройства

ЕРУ по специфична професионална подго
товка за специалност „Металургия на черните 
метали“ – втора степен на професионална 
квалификация

ЕРУ 10. Производство на стомана
10.1. РУ Спазва протичането на процеса 

по производство на стомана
10.2. РУ Спазва технологиите при произ

водство на стоманени валцувани продукти
ЕРУ 11. Производство на чугун
11.1. РУ Спазва протичането на процеса 

по производство на чугун
11.2. РУ Отлива изделия от чугун

ЕРУ по специфична професионална подго
товка за специалност „Металургия на цветни
те метали“ – втора степен на професионална 
квалификация

ЕРУ 12. Добив и обработка на цветни метали
12.1. РУ Спазва протичането на процеса 

по производство на цинк
12.2. РУ Спазва протичането на процеса 

по производство на олово
12.3. РУ Спазва протичането на процеса 

при производство на алуминий от блок и от 
вторични суровини

12.4. РУ Спазва протичането на процеса 
по производство на мед

12.5. РУ Спазва технологията и процесите 
в инсталациите за производство на сярна 
киселина

12.6. РУ Спазва протичането на процеса 
по обработка на цветни метали

ЕРУ 13. Добив и обработка на редки и 
благородни метали

13.1. РУ Прилага методи за производство 
на благородни метали

13.2. РУ Прилага методи за производство 
на редки метали

3.2. Описание на единиците резултати от 
учене (ЕРУ)

ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на 
професионална квалификация от СППОО

ЕРУ 1

Наименование на 
единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) 

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Оператор в металургията

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 1.1: Спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд на работното място

Знания ·  Дефинира основни нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност

·  Посочва основните рискове за здравето и безопасността при конкретната 
трудова дейност

·  Назовава основни мерки за защита и средствата за сигнализация и марки
ровка за осигуряване на ЗБУТ

Умения ·  Прилага необходимите мерки за защита
·  Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности ·  Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за оси
гуряване на безопасност и здраве при работа

·  Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
·  Извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за оси

гуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Резултат от учене 1.2: Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
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Знания ·  Посочва рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната 
трудова дейност

·  Назовава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
·  Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни 

отпадъци

Умения ·  Съхранява опасни отпадъци и други, спазвайки технологията за събиране и 
рециклиране (ако е приложимо)

·  Осъществява дейности по разделно събиране на отпадъци

Компетентности ·  Изпълнява трудова дейност при спазване изискванията и правилата за опаз
ване на околната среда

Резултат от учене 1.3: Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания ·  Назовава основни рискови и аварийни ситуации
·  Посочва изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
·  Изброява основни стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
·  Посочва видове травми и методите за оказване на първа помощ

Умения ·  Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
·  Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
·  Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
·  Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности ·  Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/
или авария, и реагира адекватно

·  В екип извършва дейности по овладяване на възникнал пожар и/или ава
рия в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна 
и аварийна безопасност

Средства за оценя
ване:

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

Условия за провеж
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет

Критерии за оценя
ване:

За средство 1:
Владее основни теоретични знания за:
·  здравословни и безопасни условия на труд на работното място
·  превантивна дейност за опазване на околната среда
·  овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали
За средство 2:
·  Избира найподходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
·  Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2

Наименование на еди
ницата:

Икономика

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про
фесията:

Оператор в металургията

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика

Знания ·  Познава общата теория на пазарната икономика
·  Посочва основни икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор
·  Дефинира ролята на държавата в пазарната икономика
·  Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения ·  Информира се за успешни практически примери за управление на различни 
бизнес начинания

·  Прилага практики за управление на бизнес начинания
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Компетентности ·  Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление 
на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, 
ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 2.2: Познава основните характеристики на дейността на дадено предприятие

Знания ·  Посочва основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
·  Дефинира основни икономически понятия

Умения ·  Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на 
предприятието

Компетентности ·  Способен е да разграничи основните процеси в дейността на дадено пред
приятие 

Средства за оценя
ване:

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

Условия за провеж
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет

Критерии за оценя
ване:

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

в зададения казус/сценарий
ЕРУ 3

Наименование на еди
ницата:

Предприемачество

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про
фесията:

Оператор в металургията

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството 

Знания ·  Дефинира същността на предприемачеството
·  Посочва видове предприемачески умения 

Умения ·  Информира се за добри практики за успешно управление на предприятие

Компетентности ·  Информира управителя на фирмата за добри практики в областта на пред
приемачеството

Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение

Знания ·  Дефинира характеристиките на предприемаческото поведение
·  Дефинира предприемаческо начинание 

Умения ·  Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
·  Стартира предприятие при контролиран минимален риск

Компетентности ·  Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
·  Способен е ефективно да управлява стартираща фирма

Средства за оценя
ване:

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

Условия за провеж
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет

Критерии за оценя
ване:

За средство 1:
·  Владее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
·  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема 

в зададения казус/сценарий



БРОЙ 21  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  37   

ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално 
направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ – втора степен на професи
онална квалификация

ЕРУ 4

Наименование на еди
ницата:

Използване на информационни и комуникационни технологии в професио
налната дейност

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про
фесията:

Оператор в металургията

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 4.1: Участва в обработване на информация с ИКТ

Знания ·  Изброява интернет търсачки
·  Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
·  Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова инфор

мация (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
·  Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения ·  Използва търсачка за намиране на информация
·  Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, 

уеб страници и др.)
·  Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности ·  Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2: Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания ·  Изброява доставчици на услугата електронна поща
·  Изброява софтуер за аудио и видеоразговори
·  Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
·  Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения ·  Използва електронна поща
·  Използва основни функции на софтуер за аудио и видеоразговори
·  Споделя файлове онлайн
·  Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности ·  Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ

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

Умения ·  Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изоб
ражения)

Компетентности ·  Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно 
съдържание

Средства за оценя
ване:

Средство 1:
·  Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет 

по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
·  Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет прост

ранството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по 
електронната поща

Условия за провеж
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен/компютърен кабинет
·  Персонален компютър или лаптоп/таблет
·  Достъп до интернет

Критерии за оценя
ване:

·  Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предвари
телно зададеното за това време

·  Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с 
употребата на ИКТ
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ЕРУ 5

Наименование на еди
ницата:

Организиране на работния процес

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про
фесията:

Оператор в металургията

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 5.1: Използва лични предпазни средства 

Знания ·  Посочва предназначението на личните и колективните предпазни средства
·  Идентифицира инструкции и разпоредби, касаещи здравето и безопасността

Умения ·  Използва лични и колективни предпазни средства
·  Спазва изискванията на ЗБУТ 

Компетентности ·  Използва редовно и по предназначение работно облекло и лични предпазни 
средства 

Резултат от учене 5.2: Извършва дейности по предварителна подготовка на работното място

Знания ·  Назовава необходимите машини, съоръжения, инсталации и др.
·  Описва предназначението на шлосерските и измервателните инструменти, 

приспособления и уреди
·  Дефинира правилата за подготовка на инструменти и приспособления
·  Изброява правила за използване на инструменти и приспособления
·  Изброява правила за съхраняване на инструменти и приспособления

Умения ·  Извършва предварителна подготовка на работното място според специфич
ните условия в работилницата, на работната площадка, обекта

·  Извършва предварителна подготовка на машини, съоръжения, инсталации 
и др.

Компетентности ·  Самостоятелно и качествено извършва дейности по предварителна подго
товка на работното място според спецификата му

Средства за оценя
ване:

Средство 1:
·  Писмен изпит/тест
Средство 2:
·  Изпълнение на практическа задача

Условия за провеж
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет и учебна работилница или реално работно място

Критерии за оценя
ване:

За средство 1:
·  Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и организацията за 

работа
За средство 2:
·  Ефективно организира работното си място при изпълнение на практичес

ката задача 
ЕРУ 6

Наименование на еди
ницата:

Металургия

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про
фесията:

Оператор в металургията

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 6.1: Идентифицира суровините за металургията и подготовката им за преработване

Знания ·  Изброява черни и цветни метали и металните концентрати
·  Описва видовете горива, флюси и реагенти, използвани в металургията
·  Описва металургичните шихти
·  Посочва начини за приготвяне на металургичните шихти 
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Умения ·  Използва суровини в металургичните производства
·  Спазва изискванията за съхранението и подготовката на горивата за тех

нологичния процес
·  Следи за правилното шихтоване
·  Разпознава настъпили изменения в суровините и материалите

Компетентности ·  Обезопасява правилно и точно съхранението и употребата на суровините в 
металургията при стриктно спазване на правилата за безопасност по време 
на работа

Резултат от учене 6.2: Познава основните физични и химични процеси в металургията

Знания ·  Дефинира същността на процесите на горене, термична дисоциация и редукция
·  Описва основните окислителни и окислителнорафинационни процеси в 

металургията
·  Описва използването на електролизни процеси
·  Описва протичането на окислителнодесулфуризационни процеси
·  Описва основните процеси за обработка на метали

Умения ·  Прилага процеси за получаване на конкретен резултат
·  Следва изискванията в схемата за производство

Компетентности ·  Способен е да следва изискванията на процесите за обработка на конкретни 
метали

Резултат от учене 6.3: Работи с пирометалургични пещи, хидрометалургични агрегати и съоръжения

Знания ·  Назовава огнеупорните материали, използвани в металургичните пещи
·  Описва основни топлинни величини
·  Изброява видове топлопредаване и топлообмен в работното пространство 

на пещите
·  Описва конструкцията на видовете металургични пещи
·  Описва предназначението на видовете металургични пещи
·  Дефинира принципа на действие на видовете металургични пещи
·  Назовава технологичните параметри на видовете металургични пещи
·  Назовава начините за отстраняване на повреди в технологичното оборудване
·  Назовава съоръжения в хидрометалургични технологии и тяхното предназ

начение (извличане, очистка, екстракция)

Умения ·  Разчита принципна/технологична схема на процеса
·  Поддържа определените стойности на параметрите за нормално функцио

ниране на металургичните пещи, апарати и съоръжения
·  Подава информация на началниксмяната за констатирани отклонения в 

работата на пещите и съоръженията
·  Следи показанията на контролноизмервателните прибори
·  Спазва техниката за безопасност и изискванията за ЗБУТ

Компетентности ·  Отговаря за своевременното регистриране на отклонения в работата на 
пещите и съоръженията

Средства за оценя
ване:

Средство 1:
·  Писмен изпит/тест
Средство 2:
·  Изпълнение на практическа задача 

Условия за провеж
дане на оценяването:

За средство 1:
·  Учебен кабинет
За средство 2:
·  Реална работна среда
·  Лични предпазни средства 

Критерии за оценя
ване:

За средство 1:
·  Дефинира основни понятия, свързани с идентифициране на суровини за 

металургията и подготовката им за преработване, основните физикохимич
ни процеси в металургията, работа с инструменти, машини и оборудване

За средство 2:
·  Ефективно изпълнява практическа задача, спазвайки зададеното време за 

работа
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ЕРУ 7

Наименование на еди
ницата:

Обработка на черни и цветни метали и сплави чрез пластична деформация

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про
фесията:

Оператор в металургията

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 7.1: Извършва дейности по обработка на металите чрез пластична деформация

Знания ·  Описва фактори, от които зависи пластичната деформация
·  Назовава основни механизми на пластичната деформация
·  Описва същността на явленията при валцуване и технологичния процес на 

съответното производство
·  Изброява особеностите на деформацията на метала при пресоване и валцуване
·  Назовава факторите, от които зависи характерът на течене на метала
·  Описва механизма и методите на изтегляне
·  Изброява агрегатите за изтегляне на изделия от стомана, цветни метали 

и сплави

Умения ·  Извършва дейности по обработка на металите чрез пластична деформация
·  Извършва дейности по провеждане на необходимото технологично обслуж

ване на машините и съоръженията в съответното производство
·  Сравнява технологиите на горещо и студено валцуване на ламарини и аг

регатите за валцуване
·  Спазва технологичната последователност
·  Спазва техниката за безопасност и изискванията за ЗБУТ

Компетентности ·  Отговорно участва в екип за провеждане на производствения процес по 
обработка на металите чрез пластична деформация

·  Своевременно информира отговорния технолог/инженер при отклонения 
от зададените параметри на процеса

Резултат от учене 7.2: Обслужва машини, апарати и съоръжения в производствата за обработка на 
металите чрез пластична деформация

Знания ·  Описва устройството на основните машини, апарати и съоръжения в съот
ветните производства

·  Описва принципа на действие на основните машини, апарати и съоръжения
·  Посочва параметрите за нормално функциониране на технологичното обо

рудване
·  Назовава начините за отстраняване на повреди в технологичното оборудване
·  Описва правилата за експлоатация на технологичното оборудване

Умения ·  Поддържа техническата изправност на технологичното оборудване
·  Разчита принципна/технологична схема на процеса
·  Поддържа определените стойности на параметрите за нормално функцио

ниране на машини, апарати и съоръжения
·  Регистрира отклонения в работата на технологичното оборудване
·  Подава информация на технолога за констатирани отклонения в работата 

на апаратите, машините и съоръженията в технологичния процес
·  Подготвя технологичното оборудване за ремонти
·  Извършва дейности по отстраняване на възникнали повреди в апарати, 

машини и съоръжения, използвани в технологичния процес
·  Спазва инструкциите за действие при аварийни ситуации
·  Извършва дейности по планови и аварийни ремонти

Компетентности ·  Способен е в екип да извършва дейности по експлоатация на технологичното 
оборудване и нормалното протичане на технологичния процес

Средства за оценя
ване:

Средство 1:
·  Писмен изпит/тест
Средство 2:
·  Практическа задача
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Условия за провеж
дане на оценяването:

За средство 1:
·  Учебен кабинет
За средство 2:
·  Реална работна среда

Критерии за оценя
ване:

За средства 1 и 2:
·  Демонстрира владеене на теоретични знания за дейности по обработка на 

металите чрез пластична деформация, обслужване на машини, апарати и 
съоръжения в производствата за обработка на металите чрез пластична 
деформация

·  Време и прецизност при изпълнение на поставена практическа задача
ЕРУ 8

Наименование на еди
ницата:

Термична обработка, топене и леене на метали и сплави

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про
фесията:

Оператор в металургията

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 8.1: Спазва технологията за термична обработка на металите

Знания ·  Описва химичния състав и механичните свойства на метала, с който работи
·  Дефинира основните параметри на термичната обработка и видовете тер

мична обработка
·  Описва технологията на подготовка и спомагателни материали, подавани 

при нагряването
·  Описва пещите и съоръженията за термична обработка
·  Назовава технологичните операции за постигане на желаната структура, 

якостни и механични свойства на метала посредством термичната му об
работка

·  Предвижда последствията, които неправилното провеждане на термична 
обработка може да има върху метала

·  Назовава стандартизационни изисквания към продукцията
Умения ·  Поддържа техническата изправност на пещта

·  Подава сигнали при индикации за нередности
·  Информира ръководителя си при възникване на ситуации, които не са от 

неговата компетентност
·  Подава различни по състав и предназначение флюси в пещта съгласно тех

нологичните инструкции с цел постигане на необходимия химичен състав
·  Пуска/спира помпи, двигатели, вентилатори и други спомагателни уреди 

с цел контролиране подаването на газ, кислород и други енергийни източ
ници/суровини

·  Взема проби за анализ на метала съгласно производствените графици и 
технологичните инструкции

·  Следи за изправността на отчитащите прибори и уреди
·  Извършва дейности по планови и аварийни ремонти
·  Грижи се за хигиената на експлоатираните от него съоръжения, прилежа

щите им обекти и работното място
·  Спазва техниката за безопасност и изискванията за ЗБУТ

Компетентности ·  Отговорно извършва дейности по експлоатация на пещите и съоръженията 
при спазване на технологията при термичната обработка

·  Способен е точно да попълва данни за пещта, на която работи, в техно
логичната и отчетната документация и отговаря за тяхната достоверност

Резултат от учене 8.2: Прилага технологичните операции за топене и леене на сплавите

Знания ·  Дефинира свойствата на течните метали и сплави, чрез които се влияе на 
качеството на отливката

·  Изброява технологичните операции за подготовка на суровините, подавани 
при топенето

·  Описва технологията на топене и подготовка на сплавта
·  Описва основните пещи, агрегати и съоръжения за топене и леене на сплавите



СТР.  42  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 21

Умения ·  Подготвя сплавта
·  Прилага технологията за топене
·  Спазва технологичната инструкция
·  Контролира състава на сплавта чрез пробовземане
·  Извършва корекции в химичния състав на сплавта при необходимост
·  Следи режимите на работа на пещта
·  Подава сигнали за неизправности в пещта
·  Предвижда последствията, които неправилното водене на процеса и експлоа

тация на топилното съоръжение може да има върху метала
·  Съблюдава процеса на леене
·  Измерва температурата на метала на определени етапи от процеса на леене 

съгласно изискванията
·  Съблюдава стандартизационните изисквания към продукцията
·  Преценява факторите, от които зависят леярските свойства на металите и 

сплавите
·  Спазва техниката на безопасност на работното място
·  Попълва данни за пещта, на която работи, в технологичната и отчетната 

документация

Компетентности ·  Точно и последователно прилага технологичните операции за топене и леене 
на сплавите, като стриктно спазва технологичните инструкции и правилата 
за безопасна работа

Резултат от учене 8.3: Работи с инструменти, машини, оборудване

Знания ·  Описва устройството на пещите и оборудването
·  Посочва предназначението на пещите и оборудването
·  Описва принципа на действие на основните пещи, машини и спомагателно 

оборудване
·  Назовава начини за отстраняване на повреди
·  Дефинира технологични инструкции за правилна експлоатация и работа със 

съответните инструменти, машини и оборудване
·  Изрежда правилата за безопасна работа на съответното работно място

Умения ·  Експлоатира пещите, машините и оборудването
·  Спазва инструкциите за работа и правилата за безопасност
·  Грижи се за изправността на оборудването
·  При възникнали технически проблеми сигнализира за тях на прекия си 

ръководител
·  Пуска/спира спомагателното оборудване
·  Следи показателите на спомагателното оборудване с необходимата пери

одичност
·  Дава заявки за ремонт на оборудването, с което работи

Компетентности ·  Своевременно предотвратява възникването на рискове от повреди и аварии, 
като стриктно следи показателите на пещите и спомагателното оборудване

·  В екип извършва правилно профилактични дейности на пещите и спома
гателното оборудване

Средства за оценя
ване:

Средство 1:
·  Решаване на тест или развиване на въпрос
Средство 2:
·  Изпълнение на практическа задача/казус

Условия за провеж
дане на оценяването:

За средство 1:
·  Учебен кабинет
За средство 2:
·  Реална работна среда
·  Лични предпазни средства

Критерии за оценя
ване:

За средство 1:
·  Демонстрирани са професионални знания в областта на термичната обра

ботка, топенето и леенето на метали и сплави
За средство 2:
·  Взети са всички необходими мерки за безопасност при работа
·  Ефективно изпълнена практическа задача
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ЕРУ 9

Наименование на еди
ницата:

Основи на хидравликата и пневматиката 

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про
фесията:

Оператор в металургията

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 9.1: Познава основите на хидравликата и пневматиката

Знания ·  Изброява основни видове флуиди и свойствата им
·  Назовава основни понятия, явления и закономерности в хидравликата и 

пневматиката
·  Описва основните параметри, характеризиращи флуидите
·  Описва начини за измерването на параметри, характеризиращи флуидите

Умения ·  Разграничава различни видове хидравлични и пневматични устройства
·  Обяснява предимства и недостатъци на различни видове хидравлични и 

пневматични устройства 
Компетентности ·  Демонстрира основни познания, свързани с хидравликата и пневматиката

Резултат от учене 9.2: Поддържа хидравлични и пневматични устройства 

Знания ·  Описва уреди за измерването на параметри, характеризиращи флуидите
·  Назовава предназначението на хидравлични и пневматични устройства
·  Изброява различни видове хидравлични и пневматични устройства
·  Описва устройството на различни видове хидравлични и пневматични 

устройства
·  Дефинира принципа на действие на различни видове хидравлични и пнев

матични устройства
·  Назовава условните означения на елементи от хидравлични и пневматични 

схеми
Умения ·  Разчита хидравлични и пневматични схеми

·  Работи с хидравлични и пневматични устройства, свързани с професионал
ната му дейност

Компетентности ·  Работи самостоятелно или в екип по поддържане на хидравлични и пнев
матични устройства при спазване на изискванията за безопасност и здраве 
при работа

Средства за оценя
ване:

Средство 1:
·  Устни и писмени изпитвания/тестове/казуси/презентации/самостоятелна 

работа
Средство 2:
·  Решаване на казуси по зададен сценарий
·  Индивидуални или групови практически задания

Условия за провеж
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет и учебна работилница или реално работно място

Критерии за оценя
ване:

За средство 1:
Теория
Демонстрира теоретични знания за:
·  хидравлични и пневматични устройства
За средство 2:
Практика:
·  Решаване на казуси по зададен сценарий
·  Индивидуални или групови практически задания, свързани с различни 

видове хидравлични и пневматични устройства
·  Ефективно организиране на работното място при изпълнение на практи

ческата задача
·  Правилен подбор и използване на материали и инструменти при изпълнение 

на практическата задача
·  Спазване на технологията на работа за решаване на описания проблем в 

зададения казус/практическо задание, свързана с различни видове хидрав
лични и пневматични устройства

·  Поставените задачи са изпълнени в рамките на зададеното време и при 
спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Металургия на черните 
метали“ – втора степен на професионална квалификация

ЕРУ 10

Наименование на еди
ницата:

Производство на стомана

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Наименование на про
фесията:

Оператор в металургията

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Резултат от учене 10.1: Спазва протичането на процеса по производство на стомана
Знания ·  Изрежда материали и суровини за производство на стомана

·  Описва технологията на производство на стомана
·  Назовава пещи, агрегати и съоръжения
·  Назовава приложимите нормативни изисквания – стандарти, процедури, 

инструкции и др.
Умения ·  Подготвя материали и суровини за производство на стомана

·  Спазва технологията на производство на стомана
·  Сортира скрап
·  Зарежда със скрап контейнери за бадевоз
·  Зарежда електродъгови пещи
·  Обслужва пещи, агрегати и съоръжения съгласно технологичните параметри 

и инструкции
·  Регулира процесите на стоманодобив на пулт за управление
·  Наблюдава процеси за извънпещна обработка на стоманата
·  Подготвя оборудването за разливане на стоманата
·  Наблюдава процесите на леене
·  Поддържа в изправност повереното му оборудване
·  Взема решения в границите на разписаните му задължения в длъжностната 

характеристика и инструкции за работа
·  Сигнализира прекия си ръководител за отклонения и извънредни ситуации
·  Спазва правилата за безопасни и здравословни условия на труд

Компетентности ·  Отговорно и прецизно спазва протичането на производствения процес съ
гласно технологичните изисквания

Резултат от учене 10.2: Спазва технологиите при производство на стоманени валцувани продукти
Знания ·  Описва технологиите за термична и пластична обработка на стомана

·  Изброява дейности за заготовка за нагряване и валцуване
·  Назовава пещи, агрегати и съоръжения

Умения ·  Извършва дейности по заготовка за нагряване и валцуване
·  Обслужва агрегати и съоръжения съгласно технологичните параметри и 

инструкции
·  Спазва процесите на нагряване и валцуване
·  Работи с преносими ръчни електрически инструменти и измерителни ин

струменти – шублер, микрометър, дълбокомер и др.
·  Разкроява готовия продукт
·  Складира готови продукти
·  Експедира готови продукти
·  Попълва необходимите документи за готовата продукция
·  Използва лични предпазни средства

Компетентности ·  Съдейства за правилно и точно протичане на производствения процес съ
гласно технологичните изисквания

Средства за оценя
ване:

Средство 1:
·  Писмени изпитвания (тестове)
Средство 2:
·  Решаване на казуси по зададен сценарий

Условия за провеж
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет и учебна работилница или реално работно място

Критерии за оценя
ване:

За средство 1:
·  Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и работата на машини 

и съоръжения в съответното производство
За средство 2:
·  Вярно, точно и в правилна последователност прилага действията по екс

плоатация съгласно технологичните инструкции
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ЕРУ 11

Наименование на еди
ницата:

Производство на чугун

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про
фесията:

Оператор в металургията

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 11.1: Спазва протичането на процеса по производство на чугун

Знания ·  Изрежда материали и суровини за производство на чугун
·  Описва технологията на производство на чугун
·  Назовава пещи, агрегати и съоръжения
·  Назовава приложимите нормативни изисквания – стандарти, процедури, 

инструкции и др.

Умения ·  Обслужва пещта, агрегатите и съоръженията съгласно технологичните 
параметри и инструкции

·  Наблюдава процесите
·  Подготвя оборудването за разливане на чугун
·  Поддържа в изправност повереното му оборудване
·  Взема решения в границите на разписаните му задължения в длъжностната 

характеристика и инструкции за работа
·  Сигнализира прекия си ръководител за отклонения и извънредни ситуации
·  Спазва правилата за безопасни и здравословни условия на труд
·  Използва определените за работното му място лични предпазни средства

Компетентности ·  Отговорно и прецизно спазва протичането на производствения процес съ
гласно технологичните изисквания

Резултат от учене 11.2: Отлива изделия от чугун

Знания ·  Описва технологията за отливане на чугун
·  Назовава пещи, агрегати и съоръжения за отливане на чугун
·  Изброява инструменти за извършване на дейности по отливане на чугун
·  Назовава начини за складиране и експедиция на готови продукти от чугун

Умения ·  Обслужва пещта и съоръженията съгласно технологичните параметри и 
инструкции

·  Наблюдава процесите на отливане
·  Работи с преносими ръчни и измервателни инструменти
·  Складира готови продукти
·  Експедира готови продукти
·  Попълва необходимите документи за готовата продукция

Компетентности ·  Правилно и точно спазва технологичните изисквания за работния режим 
на апарати и съоръжения 

Средства за оценя
ване:

Средство 1:
·  Писмени изпитвания (тестове)
Средство 2:
·  Решаване на казуси по зададен сценарий

Условия за провеж
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет и учебна работилница или реално работно място

Критерии за оценя
ване:

За средство 1:
·  Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и работата на машини 

и съоръжения в съответното производство
За средство 2:
·  Вярно, точно и в правилна последователност прилага действията по екс

плоатация съгласно технологичните инструкции
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Металургия на цветните 
метали“ – втора степен на професионална квалификация

ЕРУ 12

Наименование на еди
ницата:

Добив и обработка на цветни метали

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Наименование на про
фесията:

Оператор в металургията

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Резултат от учене 12.1: Спазва протичането на процеса по производство на цинк
Знания ·  Дефинира физичните и химичните свойства на цинка

·  Описва основната хидрометалургична схема за производство на цинк от 
полупродукти и отпадъци

·  Описва основни пещи, агрегати и съоръжения за производство и обработка
·  Посочва състава и свойствата на цинксъдържащи вторични суровини
·  Познава оборудването за предварителна обработка
·  Изброява начините за подготвяне и обезопасяване на работните места
·  Дефинира правилата за безопасна работа

Умения ·  Набавя суровини и материали за съответния етап от производство
·  Наблюдава работата на съоръженията (приемни устройства, бункери, реак

тори, електролизни вани, циклони, филтри и др.)
·  Уведомява началниксмяната при нередности
·  Следи за нормалната работа на автоматизираната система в участъка
·  Следи показанията на параметрите на автоматизираната система в участъка
·  Следи за отбиране на проби за направление „Контрол на качеството и 

стандартизация“
·  Извършва механошлосерски дейности с малка сложност за поддръжка на 

агрегатите и съоръженията
·  Спазва изискванията за безопасност и здраве при работа и употреба на 

лични предпазни средства
Компетентности ·  Правилно и точно спазва технологичните изисквания за работния режим 

на апарати и съоръжения
·  Способен е в екип да отстранява възникнали аварии в участъка

Резултат от учене 12.2: Спазва протичането на процеса по производство на олово
Знания ·  Дефинира физичните и химичните свойства на оловото

·  Посочва състава и свойствата на оловосъдържащи вторични суровини
·  Описва пирометалургичната схема за производство на олово
·  Изброява отделните етапи от тази схема от шихтоподготовка до получаване 

на рафинирано олово и сплави
·  Описва устройството и работата на различните видове пещи, агрегатите и 

съоръженията в оловно производство
·  Изброява етапите за рафиниране на суровото олово
·  Изброява начините за подготвяне и обезопасяване на работните места
·  Дефинира правилата за безопасна работа при производство на олово

Умения ·  Набавя суровини и материали за съответния етап от производство
·  Следи за осигуряване на непрекъснато захранване със суровина на отделните 

агрегати в оловната схема
·  Следи изпускането на шлака и черно олово
·  Следи работата на агрегати и съоръжения на цялата инсталация
·  Обслужва пещта, агрегатите и съоръженията в оловно производство
·  Измерва температурата на получените стопилки с пирометър и дълбочи

ната на ваната
·  Взема проби
·  Подготвя инсталацията за всяко леене на олово съгласно инструкциите
·  Извършва операции по рафиниране на оловото
·  Транспортира реагенти от постоянните им стоянки
·  Влага реагенти в котлите за рафинация
·  Спазва изискванията за безопасност и здраве при работа и употреба на 

лични предпазни средства
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Компетентности ·  Правилно и точно спазва протичането на процеса по производство на олово 
съгласно технологичните изисквания

Резултат от учене 12.3: Спазва протичането на процеса при производство на алуминий от блок и от 
вторични суровини

Знания ·  Дефинира физичните и химичните свойства на алуминий
·  Изброява отделните етапи на преработката на суровини и материали
·  Описва същността на технологията на всеки един етап
·  Описва основните пещи, агрегати и съоръжения за обработка
·  Идентифицира инвентар и оборудване за предварителна обработка
·  Изброява начините за подготвяне на работните места
·  Изброява начините за обезопасяване на работните места
·  Дефинира правилата за безопасна работа

Умения ·  Набавя суровини и материали за съответния етап от производство на алу
миний на блок и получен от вторични суровини

·  Следи за осигуряване на непрекъснато захранване със суровини на пещите
·  Следи работата на агрегати и съоръжения в основните участъци до произ

водство на алуминий
·  Обслужва пещите, агрегатите и съоръженията в производство на алуминий
·  Взема проби
·  Изпълнява технологични процеси за съответния етап от производство на 

алуминий
·  Спазва работни инструкции
·  Информира прекия си ръководител при необходимост
·  Спазва изискванията за безопасност и здраве при работа
·  Употребява лични предпазни средства

Компетентности ·  Правилно и точно спазва протичането на процеса по производство на алу
миний съгласно технологичните изисквания

Резултат от учене 12.4: Спазва протичането на процеса по производство на мед

Знания ·  Дефинира физичните и химичните свойства на медта
·  Изброява отделните етапи на преработката на суровини и материали до 

получаване на мед
·  Описва същността на технологията на всеки един етап
·  Описва основните пещи, агрегати и съоръжения за производство на мед
·  Идентифицира инвентар и оборудване за предварителна обработка на мед
·  Изброява начините за подготвяне и обезопасяване на работните места
·  Описва технологични особености на автогенните технологии, конвертира

нето и рафинацията
·  Дефинира правилата за безопасна работа

Умения ·  Осигурява необходимите суровини и материали за съответния етап от 
производство на мед

·  Следи за осигуряване на непрекъснато захранване със суровини на пещите
·  Следи работата на агрегати и съоръжения в основните участъци до произ

водство на катодна мед
·  Взема проби
·  Изпълнява изискванията на технологичните инструкции при контрол и 

управление на режима на автогенните топилни пещи, конвертори, анодни 
пещи, електрорафинация на медта

·  При възникване на проблем предприема действия за отстраняването му 
съгласно работните инструкции

·  Спазва изискванията за безопасност и здраве при работа и употреба на 
лични предпазни средства

Компетентности ·  Правилно и точно спазва протичането на процеса по производство на мед 
съгласно технологичните изисквания

Резултат от учене 12.5: Спазва технологията и процесите в инсталациите за производство на сярна 
киселина

Знания ·  Изброява отделните етапи на технологията за получаване на сярна киселина 
по метода двойна катализа – двойна абсорбция и други технологии

·  Описва същността на технологията на всеки един етап
·  Описва съоръженията и агрегатите в участъка за производство на сярна 

киселина
·  Изброява начините за подготвяне и обезопасяване на работните места
·  Дефинира правилата за безопасна работа при производство на сярна киселина
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Умения ·  Обслужва съоръженията и агрегатите в участъка
·  Следи за безаварийната работа и експлоатация на основните модули в ин

сталациите за сярна киселина и транспортните съоръжения
·  Следи работата на помпи, охладители и филтрираща система съгласно за

дадените технологични параметри
·  Осигурява нормална работа на горелките в пусков режим
·  Приготвя разтвори в дозиращата система
·  Подава необходимото количество реагенти
·  Взема проби на водите
·  Поддържа работните места чисти и обезопасени
·  Спазва инструкциите по безопасна експлоатация на съоръжения с повишена 

опасност

Компетентности ·  Самостоятелно и отговорно изпълнява дейностите, свързани с протичането 
на процеса по производство на сярна киселина съгласно технологичните 
инструкции

Резултат от учене 12.6: Спазва протичането на процеса по обработка на цветни метали

Знания ·  Описва същността на технологията на всеки един етап от процеса по об
работка на цветни метали

·  Описва основните пещи, агрегати и съоръжения за обработка на цветни 
метали

·  Идентифицира инвентар и оборудване за обработка на цветни метали
·  Описва технологични особености при обработка на цветни метали

Умения ·  Работи с инструменти и материали за съответния етап от обработка на 
цветни метали

·  Спазва изискванията за качество на произведените продукти
·  Работи с оборудване в основни участъци до производството на крайния 

продукт
·  Взема проби
·  Изпълнява изискванията на технологичните инструкции при управление на 

повереното му оборудване
·  При възникване на проблем предприема действия за отстраняването му 

съгласно работните инструкции
·  Спазва изискванията за безопасност и здраве при работа и употреба на 

лични предпазни средства

Компетентности ·  Правилно и точно спазва протичането на процеса по обработка на продукти 
от цветни метали съгласно технологичните изисквания

Средства за оценя
ване:

Средство 1:
·  Писмен изпит/тест
Средство 2:
·  Изпълнение на практическа задача 

Условия за провеж
дане на оценяването:

За средство 1:
·  Учебен кабинет
За средство 2:
·  Реална работна среда
·  Лични предпазни средства

Критерии за оценя
ване:

Средство 1:
·  Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и работата на пещи и 

съоръжения в съответното производство
Средство 2:
·  Вярно, точно и в правилна последователност прилага действията по екс

плоатация съгласно технологичните инструкции
ЕРУ 13

Наименование на еди
ницата:

Добив и обработка на редки и благородни метали

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про
фесията:

Оператор в металургията

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3
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Резултат от учене 13.1: Прилага методи за производство на благородни метали

Знания ·  Назовава свойствата на благородните метали
·  Посочва методите за производство на благородни метали
·  Дефинира извличането на благородните метали от полупродукти, получени 

в цветната металургия
·  Изрежда методите за афинаж на благородните метали

Умения ·  Прилага методи за получаване на благородни метали
·  Класифицира благородните метали
·  Следи технологичния процес на производство на благородни метали
·  Обслужва агрегатите и съоръженията в производството
·  Отстранява неизправности
·  Спазва изискванията за безопасност и здраве при работа
·  Употребява лични предпазни средства

Компетентности ·  Правилно прилага методи за производство на благородни метали, съобра
зявайки се с работните инструкции

Резултат от учене 13.2: Прилага методи за производство на редки метали

Знания ·  Назовава свойствата на редки метали
·  Посочва методи за производството на редки метали

Умения ·  Прилага методи за получаване на желания продукт
·  Класифицира редки метали
·  Следи технологичния процес на производството на редки метали
·  Обслужва агрегатите и съоръженията в производството на редки метали

Компетентности ·  Правилно прилага методи за производство на редки метали, съобразявайки 
се с работните инструкции

Средства за оценя
ване:

Средство 1:
·  Изпълнение на задача, свързана с намирането на оптимален вариант за 

водене на съответния процес
Средство 2:
·  Изпълнение на задача, свързана с приложението на продуктите от съот

ветния процес
Условия за провеж
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Писмен изпит/тест
·  Изпълнение на практическо задание за изработване на технологична схема 

за производство на благородни метали
Критерии за оценя
ване:

·  Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предвари
телно зададеното за това време

·  Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с 
металургията на благородните и редките метали 

4. Изисквания към материалната база
4.1. Обучението по теория се осъществява 

в учебни кабинети, а по учебна практика – на 
реално работно място. Обучението по практика 
може да се осъществява в база, която отговаря 
на изискванията на ДОС за придобиване на 
квалификация по професията.

4.1.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в учебен 

кабинет. Обзавеждането на учебния кабинет 
включва: работно място на обучаващия (ра
ботна маса и стол), работно място за всеки 
обучаван (работна маса и стол), учебна дъска, 
шкафове, екран и стойки за окачване на таб
ла, флипчарт и учебнотехнически средства 
(видеотехника, компютър, мултимедия и 
интернет); техническа и технологична доку

ментация (правилници, инструкции, работни 
карти, бланки и др.), съвременна справочна и 
каталожна литература. Към учебния кабинет е 
желателно да има и хранилище за съхраняване 
на учебнотехническите средства и техниката.

За постигане целите на обучението обра
зователните институции, които провеждат 
обучение по професията „Оператор в металур
гията“, имат обзаведени учебни кабинети по 
учебните предмети от общата и специфичната 
задължителна професионална подготовка.

За онагледяване на обучението са необ
ходими: табла, схеми, слайдове; действащи 
макети, модели и реални образци; учебни 
видеофилми; програмни продукти; електронни 
уроци, каталози, инструкции, справочници, 
фирмени материали и др.
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4.1.2. Учебни материали
Демонстрационни макети и модели (схеми, 

диаграми, слайдове с презентации), учебни 
видеофилми, образци на документи, изпол
звани в практиката – дневници, постери, табла 
и нормативни актове, свързани с дейността, 
наръчници за здравословни и безопасни ус
ловия на труд.

4.2. Учебна работилница
4.2.1. В учебни работилници се провежда 

обучението по практика на професията и по 
практика. Обучаващите институции, провеж
дащи обучение по професията „Оператор в 
металургията“ – втора степен на професио
нална квалификация, осигуряват учебни рабо
тилници за учебна практика по професията/
специалността, учебна практика по диагнос
тика, обслужване и ремонт, оборудвани с 
необходимите шлосерски и специализирани 
инструменти, приспособления, контролно
измервателна техника, диагностичнорегу
лировъчна апаратура, спомагателна техника, 
агрегати, съоръжения, машини.

Всички учебни работилници се обзавеждат 
с машини и съоръжения, демонстрационни 
макети и модели, реални образци на съвре
менни конструкции, онагледяващи табла, 
учебни видеофилми, програмни продукти, 
съобразени с формирането на практически 
умения у обучаваните. Работните места се 
оборудват с необходимите противопожарни 
средства и предпазни съоръжения.

Работните места в учебните машини трябва 
да бъдат допълнително оборудвани съгласно 
изискванията на съответните нормативни 
актове.

5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните пред

мети или модули от общата професионална 
подготовка имат лица с висше образование 
по съответната специалност.

По учебен предмет или модул от про
фесионалната подготовка, за който няма 
съответно професионално направление в 
Класификатора на областите на висше об
разование и професионалните направления, 
приет с Постановление № 125 от 2002 г. на 
Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), 
могат да преподават лица без висше обра
зование и без професионална квалификация 
„учител“, ако са придобили професионална 
квалификация по съответната специалност 
при условията и по реда на Закона за профе
сионалното образование и обучение.

Препоръчително е на всеки три години 
обучаващите да преминават курс за актуали
зиране на професионалните знания, умения 
и компетентности.
1151

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ 
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ 

НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 
19 септември 2019 г. за приемане на фармако
терапевтично ръководство по очни болести 
(обн., ДВ, бр. 80 от 2019 г.; доп., бр. 101 от 

2020 г.)

§ 1. В раздел 6 „Болести на ретината и 
стъкловидното тяло“ на приложението към 
член единствен се правят следните допълнения:

1. В т. 6.5 „Макулна дегенерация, свързана 
с възрастта“, т. 6.5.4 „Лечение на влажната 
форма“, се добавя нова позиция, както следва:

„ – хуманизирано биспецифично имуногло
булин G1 (IgG1) антитяло, инхибитор на ан
гиопоетин 2 (Ang2) и на съдовия ендотелен 
растежен фактор А (VEGFA) Faricimab“.

2. В т. 6.6 „Макулен едем“, т. 6.6.4 „Лече
ние“, се добавя нова позиция, както следва:

„ – хуманизирано биспецифично имуногло
булин G1 (IgG1) антитяло, инхибитор на ан
гиопоетин 2 (Ang2) и на съдовия ендотелен 
растежен фактор А (VEGFA) Faricimab“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета с Решение на На

ционалния съвет по цени и реимбурсиране 
на лекарствените продукти, прието съгласно 
Протокол № 536 от 23.02.2023 г.

Председател:  
Мила Власковска

1340

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 1735НС 
от 4 март 2023 г.

относно утвърждаване на образци на избор
ни книжа за произвеждане на изборите за 

Народно събрание на 2 април 2023 г.

На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния 
кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
Утвърждава образци на изборни книжа 

за произвеждане на изборите за Народно 
събрание на 2 април 2023 г. с номера от  
81НС до 91НС включително, приложени към 
настоящото решение.

Решението се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Председател: 
Камелия Нейкова

Секретар:  
Севинч Солакова
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Приложение № 81-НС-х 
Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен 
на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа 
защита.  

 
ЛИСТ 1 
 

П Р О Т О К О Л  
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 
 

 
в която е гласувано с хартиени бюлетини 
за избиране на народни представители 

 
община …………………, населено място ………………….………… 
кметство ….….………, административен район ……….………….…… 
изборен район …… – ………………………………..………...  
 

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ в състав: 

Председател: …………………………………………………..……..………. 
Заместник-председател: …………………………………………………....... 
Секретар: ………………………………………………………………....…... 
Членове: 1. ……………………………………………………………………. 
                2. ……………………………………………………………………. 
                3. ……………………………………………………………………. 
                4. ……………………………………………………………………. 
                5. ……………………………………………………………………. 
                6. ……………………………………………………………………. 

(вписват се имената на членовете на СИК) 
 

на основание чл. 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за 
установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители. 

Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа. 
 
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от 

гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК: 
………………………………………………………................................…………………….………... 
………………………………………………….....……...............……………………............………… 

(посочват се имената им и качеството, в което присъстват) 
 

ЧАСТ І 
Попълва се преди отваряне на избирателната кутия 
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ: 

 
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК 
(впишете числото по т. 3 от протокола за предаване и приемане на 
изборни книжа и материали на СИК) 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
 

 
…………………………… 

           (с цифри) 
 

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК: 
 

1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването 
му на СИК 

……………………………………............................................. 
(с думи) 

 
 

……………………… 
(с цифри) 

Впишете числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък  

         



СТР.  52  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 21

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница 
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден 

……………………………………............................................. 
(с думи) 

 
 

……………………… 
(с цифри) 

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи 
в избирателния списък, включително и подписите в 
допълнителната страница (под чертата)  

……………………………………............................................. 
(с думи) 

 
 

 
……………………… 

(с цифри) 
КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от 
числата по т. 1 и т. 2. 

 
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ: 

 
4. Бюлетини извън избирателната кутия  
а) брой на неизползваните бюлетини 

……………………………………............................................. 
(с думи) 

 
……………………… 

(с цифри) 
б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 
265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК 
бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата 
пред изборното помещение и увредени механично при 
откъсване от кочана) 

……………………………………............................................. 
(с думи) 

 
 
 
 
 

……………………… 
(с цифри) 

Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете! 
 

ЧАСТ ІІ 
 

Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с 
изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия 

 
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:  

5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
………………………… 

(с цифри) 
КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5. 
6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни 
гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на 
бюлетините, които не са по установен образец за съответния изборен район; в които има вписани 
специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната 
СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят; 
отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или 
„V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно 
квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с 
химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).  

……………………………………............................................. 
(с думи) 

 
 
 
 

 
 

………………………… 
(с цифри) 

7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни 
гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2) 

……………………………………............................................. 
(с думи) 

7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските 
листи на партии, коалиции и инициативни комитети 

……………………………………............................................. 
(с думи) 

7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в 
квадратчето „Не подкрепям никого“ 

……………………………………............................................. 
(с думи) 

 
 

………………………… 
(с цифри) 

 
 

………………………… 
(с цифри) 

 
 

………………………… 
(с цифри) 



БРОЙ 21  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  53   

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7; 
                          - числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2. 
 

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 
№ Наименование на партия/коалиция/ 

имената на независимия кандидат 
Действителни гласове 

1. ………………………………………. 
(наименование на партия/коалиция) 

…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

2. ………………………………………. 
(наименование на партия/коалиция) 

…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

... ………………………………………. ………………………………………..        .…….. 

... ………………………………………. 
(наименование на партия/коалиция) 

…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

... ............................................ – независим 
(имената на независимия кандидат) 

…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8. 
 

Б. Брой протоколи на СИК по реда на чл. 279, ал. 3 ИК с описани спорове за 
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на 
членове на комисията по тях: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото 
решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 279, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се 

прилагат и са неразделна част от протокола на СИК) 
 
След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в 

СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК) 
 
Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по 

тях, представляващи неразделна част от този протокол: 
……………………………………… 

(с думи) 
………………………………………… 

(с цифри) 
 
 

ЛИСТ 2 
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) 
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО: 

(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 ИК) 
 

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА 
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ 

 

№ Наименование на 
партия/коалиция 

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки 
кандидат на партия/коалиция 

1. ……………………… 
(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции

               
2. ……………………… 

(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции
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… ………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

… ……………………… 
(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции

               
КОНТРОЛА: за всяка партия и коалиция числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, 
включително числото под надписа „без преференции“. 

 
Броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с цифри в клетката 

(правоъгълника) под колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията/коалицията. 
Броят на гласовете за партията/коалицията без отбелязано предпочитание (преференция) се вписва с 

цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „без преференции“. За целта от броя на действителните 
гласове за партията/коалицията се изважда сумата на всички подадени предпочитания (преференции). 

 
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство 
също задължително се описва по-горе) 

 
Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на 

съответните места с означението „поправка“ и с подписите на всички членове на СИК: 
……………………………………… 

(с думи) 
………………………………………… 

(с цифри) 
 
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г. 
 
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра. 

 
 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..……. 
ЧЛЕНОВЕ: 

СЕКРЕТАР: ……………….…………….......... 

1. ……………………………………….…… 4. ……………………………………….…….... 
2. ……………………………………….…… 5. …………………………….……………........ 
3. ……………………………………….…….............. 6. …………………………….……………........................ 

 
При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери 

дали са спазени следните условия:  
1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1 

и т. 2. 
2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5. 
3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7. 
4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2. 
5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8. 
6. За всяка партия и коалиция числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, включително 

числото под надписа „без преференции“. 
 
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На 
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер 
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола. 
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Приложение № 82-НС-хм 
Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен 
на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа 
защита.  

 
ЛИСТ 1 
 

П Р О Т О К О Л  
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 
 

 
в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване 

за избиране на народни представители 
 

община …………………, населено място ………………….………… 
кметство ….….………, административен район ……….………….…… 
изборен район …… - ………………………………..………...  
 

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ в състав: 

Председател: …………………………………………………..……..……… 
Заместник-председател: …………………………………………………...... 
Секретар:   ………………………………………………………………....… 
Членове: 1. …………………………………………………………………… 
                2. .………..………………..………………………………………... 
                3. …………………..……………………………………………….. 
                4. …………………..……………………………………………….. 
                5. …………………..……………………………………………….. 
                6. …………………..……………………………………………….. 

(вписват се имената на членовете на СИК) 
 

на основание чл. 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за 
установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители. 

Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа. 
 
При отварянето на избирателните кутии и при установяването на резултатите от 

гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК: 
………………………………………………………................................…………………….………... 
………………………………………………….....……...............……………………............………… 

(посочват се имената им и качеството, в което присъстват) 
 
 

ЧАСТ І 
Попълва се преди отваряне на избирателната кутия 
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ: 

 
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК 
(впишете числото по т. 3 от протокола за предаване и приемане на 
изборни книжа и материали на СИК) 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
 

 
…………………………… 

           (с цифри) 
 

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК: 
 

1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването 
му на СИК 
 ……………………………………............................................. 

(с думи) 

 
 

……………………… 
(с цифри) 

Впишете числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък  
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2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница 
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден 
……………………………………............................................. 

(с думи) 

 
 

……………………… 
(с цифри) 

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи 
в избирателния списък, включително и подписите в 
допълнителната страница (под чертата) 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
 

 
………………………… 

(с цифри) 
КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5(о) и да е по-малко или равно на сумата 
от числата по т. 1 и т. 2. 

 
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ: 

 
4. Хартиени бюлетини извън избирателната кутия  
а) брой на неизползваните хартиени бюлетини 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
………………………… 

(с цифри) 
б) общ брой на недействителните хартиени бюлетини по чл. 227, 
228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от 
СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за 
таблата пред изборното помещение и увредени механично при 
откъсване от кочана) 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
 
 
 
 

…………………………… 
(с цифри 

Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете! 

 
 

ЧАСТ ІІ 
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и 

книжа от масата, с изключение на черновата от протокола и след 
последователно отваряне на избирателните кутии 

 
 

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ, СИК УСТАНОВИ: 
 

5. Брой на намерените в 
избирателните кутии 
бюлетини  

Хартиени 
(х) 

 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Машинни 
(м) 

 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Общо (о) 
 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

6. Брой на недействителните гласове от 
хартиени бюлетини – броят на недействителните 
бюлетини е равен на броя на бюлетините, които не са по 
установен образец за съответния изборен район; в които има 
вписани специални символи, като букви, цифри или други 
знаци; не съдържат два печата на съответната СИК; вотът на 
избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, 
пишещ със син цвят; отразеният вот на избирателя не може да 
бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ е 
поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи 
или засяга повече от едно квадратче за гласуване; не е отразен 
вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с 
химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини). 

 
 
 
 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)
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7. Общ брой на всички 
действителни гласове 
(бюлетини) 

Хартиени 
(х) 

 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Машинни 
(м) 

 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Общо (о) 
 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

7.1. Брой на действителните 
гласове, подадени за 
кандидатските листи на 
партии, коалиции и 
инициативни комитети  

Хартиени 
(х) 

 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Машинни 
(м) 

 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Общо (о) 
 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

7.2. Брой на действителните 
гласове с отбелязан вот „Не 
подкрепям никого“  

Хартиени 
(х) 

 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Машинни 
(м) 

 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Общо (о) 
 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5(х) 
                          - числото по т. 5(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7(х) 
                          - числото по т. 5(м) трябва да е равно на числото по т. 7(м) 
                          - числото по т. 7(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(х) и т. 7.2(х) 
                          - числото по т. 7(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(м) и т. 7.2(м) 
                          - числото по т. 7(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(о) и т. 7.2(о)                         
 

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 
№ Наименование на 

партия/коалиция/ 
имената на 
независимия кандидат 

Действителни гласове 

 
1 

 
……………………………
…………………………… 

(наименование на 
партия/коалиция) 

Хартиени 
(х) 

 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Машинни 
(м) 

 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Общо (о) 
 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

 
2 

 
……………………………
…………………………… 

(наименование на 
партия/коалиция) 

Хартиени 
(х) 

 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Машинни 
(м) 

 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Общо (о) 
 
…………..……………………………..        .......... 
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                         (с думи)                            (с цифри)

… ……………………………  ………………………………………..        .…….. 
 
... 

 
……………………………
…………………………… 

(наименование на 
партия/коалиция) 

Хартиени 
(х) 

 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Машинни 
(м) 

 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Общо (о) 
 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

 
... 

 
............................................
........................- независим 

(имената на независимия 
кандидат) 

 

Хартиени 
(х) 

 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Машинни 
(м) 

 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Общо (о) 
 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 7.1(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(х) 
                          - числото по т. 7.1(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(м) 
                          - числото по т. 7.1(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(о) 
 

Б. Брой протоколи на СИК по реда на чл. 279, ал. 3 ИК с описани спорове за 
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на 
членове на комисията по тях: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................ 

(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото 
решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 279, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се 

прилагат и са неразделна част от протокола на СИК) 
 
След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в 

СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................ 

(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК) 
 
Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по 

тях, представляващи неразделна част от този протокол: 
……………………………………… 

(с думи) 
………………………………………… 

(с цифри) 
 
 
ЛИСТ 2.1. 

 
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ 

ГЛАСУВАНЕТО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО: 

(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 ИК) 
 
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА 

КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ  
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№ Наименование на 
партия/коалиция 

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки 
кандидат на партия/коалиция 

1. ……………………… 
(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции

               
2. ……………………… 

(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции

               
… ………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

… ……………………… 
(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции

               
КОНТРОЛА: за всяка партия и коалиция числото по т. 8(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, 
включително числото под надписа „без преференции“. 
 

Броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с цифри в клетката 
(правоъгълника) под колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията/коалицията. 

Броят на гласовете за партията/коалицията без отбелязано предпочитание (преференция) се вписва с 
цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „без преференции“. За целта от броя на действителните 
гласове за партията/коалицията се изважда сумата на всички подадени предпочитания (преференции). 

 
 

ЛИСТ 2.2. 
 
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ 

ГЛАСУВАНЕТО С БЮЛЕТИНИ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ СЕКЦИОННАТА 
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО: 

(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 ИК) 
 
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА 

КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ  

№ Наименование на 
партия/коалиция 

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки 
кандидат на партия/коалиция 

1. ……………………… 
(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции

               
2. ……………………… 

(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции

               
… ………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

… ……………………… 
(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции

               
КОНТРОЛА: за всяка партия и коалиция числото по т. 8(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 10, 
включително числото под надписа „без преференции“. 
 

Броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с цифри в клетката 
(правоъгълника) под колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията/коалицията. 

Броят на гласовете за партията/коалицията без отбелязано предпочитание (преференция) се вписва с 
цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „без преференции“. За целта от броя на действителните 
гласове за партията/коалицията се изважда сумата на всички подадени предпочитания (преференции). 
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Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство 
също задължително се описва по-горе) 

 
Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на 

съответните места с означението „поправка“ и с подписите на всички членове на СИК: 
……………………………………… 

(с думи) 
………………………………………… 

(с цифри) 
 
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г. 
 
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра. 

 
 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..……. 
ЧЛЕНОВЕ: 

СЕКРЕТАР: ……………….…………….......... 

1. ……………………………………….…… 4. ……………………………………….…….... 
2. ……………………………………….…… 5. …………………………….……………........ 
3. ……………………………………….…….............. 6. …………………………….……………........................ 

 
 
При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери 

дали са спазени следните условия:  
1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5(о) и да е по-малко или равно на сумата от 

числата по т. 1 и т. 2. 
2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5(х). 
3. Числото по т. 5(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7(х). 
4. Числото по т. 5(м) трябва да е равно на числото по т. 7(м). 
5. Числото по т. 7(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(х) и т. 7.2(х). 
6. Числото по т. 7(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(м) и т. 7.2(м). 
7. Числото по т. 7(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(о) и т. 7.2(о). 
8. Числото по т. 7.1(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(х).  
9. Числото по т. 7.1(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(м). 
10. Числото по т. 7.1(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(о). 
11. За всяка партия и коалиция числото по т. 8(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, 

включително числото под надписа „без преференции“. 
12. За всяка партия и коалиция числото по т. 8(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 10, 

включително числото под надписа „без преференции“. 
 

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На 
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер 
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола. 
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Приложение № 83-НС-чx 
Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен 
на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа 
защита.  

 
ЛИСТ 1 
 

П Р О Т О К О Л  
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 
 

 
в която е гласувано с хартиени бюлетини 
за избиране на народни представители 

 
държава …………………, населено място ………………….…………  
 

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ в състав: 

Председател: …………………………………………………..……..……… 
Заместник-председател: …………………………………………………...... 
Секретар:   ………………………………………………………………....… 
Членове: 1. …………………..………………………………………………. 
                2. .………..………………..……………………………………….. 
                3. …………………..………………………………………………. 
                4. …………………..………………………………………………. 
                5. …………………..………………………………………………. 
                6. …………………..………………………………………………. 

(вписват се имената на членовете на СИК) 
 

на основание чл. 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за 
установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители. 

Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа. 
 
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от 

гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК: 
………………………………………………………................................…………………….………... 
………………………………………………….....……...............……………………............………… 

(посочват се имената им и качеството, в което присъстват) 
 
 

ЧАСТ І 
Попълва се преди отваряне на избирателната кутия 
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ: 

 
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК 
(впишете числото по т. 3 от протокола за предаване и приемане на 
изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън страната) 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
 

 
…………………………… 

           (с цифри) 
 

 
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК: 

 
1. Брой на избирателите в списъка за гласуване извън страната 
при предаването му на СИК 

……………………………………............................................. 
(с думи) 

 
 

……………………… 
(с цифри) 

Впишете числото по т. 1 от протокола за предаване и приемане на списъка за гласуване извън страната  
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2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница 
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден 

……………………………………............................................. 
(с думи) 

 
 

……………………… 
(с цифри) 

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи 
в списъка за гласуване извън страната, включително и 
подписите в допълнителната страница (под чертата) 

……………………………………............................................. 
(с думи) 

 
 

 
………………………… 

(с цифри) 
КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от 
числата по т. 1 и т. 2. 

 
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ: 

 
4. Бюлетини извън избирателната кутия  
а) брой на неизползваните бюлетини 

……………………………………............................................. 
(с думи) 

 
………………………… 

(с цифри) 
б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 
265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК 
бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата 
пред изборното помещение и увредени механично при 
откъсване от кочана) 

……………………………………............................................. 
(с думи) 

 
 
 
 
 

…………………………… 
(с цифри 

Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете! 
 

ЧАСТ ІІ 
 

Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с 
изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия 

 
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ: 

5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
………………………… 

(с цифри) 
КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5. 
6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни 
гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на 
бюлетините, които не са по установен образец за гласуване извън страната; в които има вписани 
специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната 
СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят; 
отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или 
„V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно 
квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с 
химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).  

……………………………………............................................. 
(с думи) 

 
 
 
 

 
 

………………………… 
(с цифри) 

7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни 
гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2) 

……………………………………............................................. 
(с думи) 

7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските 
листи на партии и коалиции 

……………………………………............................................. 
(с думи) 

7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в 
квадратчето „Не подкрепям никого“ 

……………………………………............................................. 
(с думи) 

 
 

………………………… 
(с цифри) 

 
 

………………………… 
(с цифри) 

 
 

………………………… 
(с цифри) 
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КОНТРОЛИ: - числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7; 
                          - числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2. 

 
 

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 
 

№ Наименование на партия/коалиция Действителни гласове 
1. ………………………………………. 

(наименование на партия/коалиция) 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

2. ………………………………………. 
(наименование на партия/коалиция) 

…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

... ………………………………………. ………………………………………..        .…….. 

... ………………………………………. 
(наименование на партия/коалиция) 

…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8. 
 

Б. Брой протоколи на СИК по реда на чл. 279, ал. 3 ИК с описани спорове за 
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на 
членове на комисията по тях: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................ 

(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото 
решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 279, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се 

прилагат и са неразделна част от протокола на СИК) 
 
След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в 

СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................ 

(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК) 
 
Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по 

тях, представляващи неразделна част от този протокол: 
……………………………………… 

(с думи) 
………………………………………… 

(с цифри) 
 

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство 
също задължително се описва по-горе) 

 
Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на 

съответните места с означението „поправка“ и с подписите на всички членове на СИК: 
……………………………………… 

(с думи) 
………………………………………… 

(с цифри) 
 
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г. 
 
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра. 

 
 
 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..……. СЕКРЕТАР: ……………….…………….......... 
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ЧЛЕНОВЕ: 
1. ……………………………………….…… 4. ……………………………………….…….... 
2. ……………………………………….…… 5. …………………………….……………........ 
3. ……………………………………….…….............. 6. …………………………….……………........................ 

 
 
При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери 

дали са спазени следните условия:  
1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1 

и т. 2. 
2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5. 
3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7. 
4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2. 
5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8. 
 
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На 
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер 
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола. 
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Приложение № 84-НС-чхм 
Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен 
на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа 
защита.  

ЛИСТ 1 
 

П Р О Т О К О Л  
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 
 

 
в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване 

за избиране на народни представители 
 

държава …………………, населено място ………………….…………  
 

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ в състав: 

Председател: …………………………………………………..……..……… 
Заместник-председател: …………………………………………………...... 
Секретар:   ………………………………………………………………....… 
Членове: 1. …………………..………………………………………………. 
                2. .………..………………..……………………………………….. 
                3. …………………..………………………………………………. 
                4. …………………..………………………………………………. 
                5. …………………..………………………………………………. 
                6. …………………..………………………………………………. 

 (вписват се имената на членовете на СИК) 
 

на основание чл. 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за 
установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители. 

Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа. 
 
При отварянето на избирателните кутии и при установяването на резултатите от 

гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК: 
………………………………………………………................................…………………….………... 
………………………………………………….....……...............……………………............………… 

(посочват се имената им и качеството, в което присъстват) 
 

 
ЧАСТ І 

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия 
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ: 

 
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК 
(впишете числото по т. 3 от протокола за предаване и приемане на 
изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън страната) 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
 

 
…………………………… 

           (с цифри) 
 

 
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК: 

 
1. Брой на избирателите в списъка за гласуване извън страната 
при предаването му на СИК 
 ……………………………………............................................. 

(с думи) 

 
 

……………………… 
(с цифри) 

Впишете числото по т. 1 от протокола за предаване и приемане на списъка за гласуване извън страната  
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2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница 
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден 
……………………………………............................................. 

(с думи) 

 
 

……………………… 
(с цифри) 

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи 
в списъка за гласуване извън страната, включително и 
подписите в допълнителната страница (под чертата) 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
 

 
………………………… 

(с цифри) 
КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5(о) и да е по-малко или равно на сумата 
от числата по т. 1 и т. 2. 

 
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ: 

 
4. Хартиени бюлетини извън избирателната кутия  
а) брой на неизползваните хартиени бюлетини 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
………………………… 

(с цифри) 
б) общ брой на недействителните хартиени бюлетини по чл. 227, 
228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от 
СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за 
таблата пред изборното помещение и увредени механично при 
откъсване от кочана) 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
 
 
 
 

…………………………… 
(с цифри 

Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете! 
 
 

ЧАСТ ІІ 
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и 

книжа от масата, с изключение на черновата от протокола и след 
последователно отваряне на избирателните кутии 

 
 

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ, СИК УСТАНОВИ: 
 

5. Брой на намерените в 
избирателните кутии 
бюлетини  

Хартиени 
(х) 

 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Машинни 
(м) 

 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Общо (о) 
 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

6. Брой на недействителните гласове от 
хартиени бюлетини – броят на недействителните 
бюлетини е равен на броя на бюлетините, които не са по 
установен образец за гласуване извън страната; в които има 
вписани специални символи, като букви, цифри или други 
знаци; не съдържат два печата на съответната СИК; вотът на 
избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, 
пишещ със син цвят; отразеният вот на избирателя не може да 
бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ е 
поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи 
или засяга повече от едно квадратче за гласуване; не е отразен 
вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с 
химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини). 

 
 
 
 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)
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7. Общ брой на всички 
действителни гласове 
(бюлетини) 

Хартиени 
(х) 

 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Машинни 
(м) 

 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Общо (о) 
 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

7.1. Брой на действителните 
гласове, подадени за 
кандидатските листи на 
партии и коалиции  

Хартиени 
(х) 

 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Машинни 
(м) 

 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Общо (о) 
 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

7.2. Брой на действителните 
гласове с отбелязан вот „Не 
подкрепям никого“  

Хартиени 
(х) 

 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Машинни 
(м) 

 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Общо (о) 
 
…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5(х) 
                          - числото по т. 5(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7(х) 
                          - числото по т. 5(м) трябва да е равно на числото по т. 7(м) 
                          - числото по т. 7(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(х) и т. 7.2(х) 
                          - числото по т. 7(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(м) и т. 7.2(м) 
                          - числото по т. 7(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(о) и т. 7.2(о)                         
 

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 
№ Наименование на 

партия/коалиция 
Действителни гласове 

 
1 

 
……………………………
…………………………… 

(наименование на 
партия/коалиция) 

Хартиени 
(х) 

 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Машинни 
(м) 

 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Общо (о) 
 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

 
2 

 
……………………………
…………………………… 

(наименование на 
партия/коалиция) 

Хартиени 
(х) 

 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Машинни 
(м) 

 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Общо (о) 
 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)
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… ……………………………  ………………………………………..        .…….. 
 
... 

 
……………………………
…………………………… 

(наименование на 
партия/коалиция) 

Хартиени 
(х) 

 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Машинни 
(м) 

 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Общо (о) 
 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 7.1(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(х) 
                          - числото по т. 7.1(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(м) 
                          - числото по т. 7.1(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(о) 
 

Б. Брой протоколи на СИК по реда на чл. 279, ал. 3 ИК с описани спорове за 
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на 
членове на комисията по тях: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................ 

(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото 
решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 279, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се 

прилагат и са неразделна част от протокола на СИК) 
 
След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в 

СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................ 

(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК) 
 
Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по 

тях, представляващи неразделна част от този протокол: 
……………………………………… 

(с думи) 
………………………………………… 

(с цифри) 
 

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство 
също задължително се описва по-горе) 

 
Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на 

съответните места с означението „поправка“ и с подписите на всички членове на СИК: 
……………………………………… 

(с думи) 
………………………………………… 

(с цифри) 
 
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г. 
 
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра. 

 
 
 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..……. 
ЧЛЕНОВЕ: 

СЕКРЕТАР: ……………….…………….......... 

1. ……………………………………….…… 4. ……………………………………….…….... 
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2. ……………………………………….…… 5. …………………………….……………........ 
3. ……………………………………….…….............. 6. …………………………….……………........................ 

 
 
При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери 

дали са спазени следните условия:  
1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5(о) и да е по-малко или равно на сумата от 

числата по т. 1 и т. 2. 
2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5(х). 
3. Числото по т. 5(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7(х). 
4. Числото по т. 5(м) трябва да е равно на числото по т. 7(м). 
5. Числото по т. 7(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(х) и т. 7.2(х). 
6. Числото по т. 7(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(м) и т. 7.2(м). 
7. Числото по т. 7(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(о) и т. 7.2(о). 
8. Числото по т. 7.1(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(х).  
9. Числото по т. 7.1(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(м). 
10. Числото по т. 7.1(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(о). 
 

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На 
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер 
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола. 
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Приложение № 85-НС 
Протоколът на РИК е в два идентични екземпляра, изработен на 
двупластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа 
защита.  

ЛИСТ 1 
 

П Р О Т О К О Л  
 

на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
за избиране на народни представители 

 
изборен район …… – ………………………………..………... 

 
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

КОМИСИЯ в състав: 
Председател: …………………………………………………..……..……… 
Заместник-председател: …………………………………………………...... 
Заместник-председател: …………………………………………………...... 
Секретар:   ………………………………………………………………....… 
Членове: 1. …………………………………………………………………… 
                2. .………..………………..……………………………………….. 
                3. …………………..………………………………………………. 
                4. …………………..………………………………………………. 
                5. …………………..……………………………………………….  
                6. …………………..………………………………………………. 
                7. .………..………………..……………………………………….. 
                8. …………………..………………………………………………. 
                9. …………………..………………………………………………. 
              10. …………………..………………………………………………. 
              11. …………………..………………………………………………. 
              12. …………………..………………………………………………. 
              13. …………………..………………………………………………. 

 
на основание чл. 289, ал. 1 чл. 291, чл. 292 и чл. 293 от Изборния кодекс (ИК) състави този 
протокол за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборен 
район № ........... – ........................................ 

При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при 
определяне на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители 
на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти, както следва: 
………………………………………………………................................…………………….………... 
………………………………………………….....……...............……………………............………… 

(посочват се имената им и качеството, в което присъстват) 
 

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА 
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА: 

  
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, 

ал. 1 ИК 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
 

…………………………… 
(с цифри) 

 
Б. Брой на СИК в изборния район 

……………………………………............................................. 
(с думи) 

 
 
…………………………….. 

(с цифри) 
В. Брой на СИК, предали протокол  

……………………………………............................................. 
(с думи) 

 
…………………………….. 

(с цифри) 
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РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ 
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ: 

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ: 
 

1. Брой на избирателите в избирателните списъци при 
предаването им на СИК  
 

……………………………………............................................. 
(с думи) 

 
 

……………………… 
(с цифри) 

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници 
(под чертата) на избирателните списъци в изборния ден  
……………………………………............................................. 

(с думи) 

 
 

……………………… 
(с цифри) 

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи 
в избирателните списъци, включително и подписите в 
допълнителните страници (под чертата)  
 

………………………………………………………………… 
(с думи) 

 
 
 

………………………… 
(с цифри) 

КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5(о) и да е по-малко или равно на сумата 
от числата по т. 1 и т. 2. 
 

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА 
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ: 

 

4. Хартиени бюлетини извън избирателните кутии  
а) брой на неизползваните бюлетини  
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
………………………… 

(с цифри) 
б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 
265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК 
бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата 
пред изборното помещение и увредени механично при 
откъсване от кочана)  
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
 
 

 
 

…………………………… 
(с цифри) 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ: 

 

5. Брой на намерените в 
избирателните кутии 
бюлетини  

Хартиени 
(х) 

…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Машинни 
(м) 

…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Общо (о) …….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

6. Брой на недействителните гласове от 
хартиени бюлетини  

…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

7. Общ брой на всички 
действителни гласове 
(бюлетини) 

Хартиени 
(х) 

…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Машинни 
(м) 

…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Общо (о) …….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

7.1. Брой на действителните 
гласове, подадени за 
кандидатските листи на 

Хартиени 
(х) 

…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Машинни …….…………………………………..       .......... 



СТР.  72  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 21

партии, коалиции и 
инициативни комитети  

(м)                            (с думи)                         (с цифри)

Общо (о) …….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

7.2. Брой на действителните 
гласове с отбелязан вот „Не 
подкрепям никого“  

Хартиени 
(х) 

…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Машинни 
(м) 

…….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

Общо (о) …….…………………………………..       .......... 
                           (с думи)                         (с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5(х) 
                          - числото по т. 5(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7(х) 
                          - числото по т. 5(м) трябва да е равно на числото по т. 7(м) 
                          - числото по т. 7(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(х) и т. 7.2(х) 
                          - числото по т. 7(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(м) и т. 7.2(м) 
                          - числото по т. 7(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(о) и т. 7.2(о)                         

 
 

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 
№ Наименование на 

партия/коалиция/ 
имената на 
независимия кандидат 

Действителни гласове 

 
1  

……………………………
…………………………… 

(наименование на 
партия/коалиция) 

Хартиени 
(х) 

…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Машинни 
(м) 

…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Общо (о) …………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

 
2  

……………………………
…………………………… 

(наименование на 
партия/коалиция) 

Хартиени 
(х) 

…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Машинни 
(м) 

…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Общо (о) …………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

… ……………………………  ………………………………………..        .…….. 
 
...  

……………………………
…………………………… 

(наименование на 
партия/коалиция) 

Хартиени 
(х) 

…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Машинни 
(м) 

…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Общо (о) …………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

 
...  

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

...................... – независим 
(имената на независимия 

кандидат) 
 

Хартиени 
(х) 

…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Машинни 
(м) 

…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

Общо (о) …………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 7.1(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(х) 
                          - числото по т. 7.1(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(м) 
                          - числото по т. 7.1(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(о) 
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Г. Брой протоколи по реда на чл. 279, ал. 3 ИК на СИК с описани спорове за 
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на 
членове на комисията по тях: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................ 

(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото 
решение и има ли особени мнения) 

 
След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в 

РИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................ 

(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от РИК) 
 
Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по 

тях, представляващи неразделна част от този протокол: 
……………………………………… 

(с думи) 
………………………………………… 

(с цифри) 
 
Д. Брой на протоколите за предаване на сгрешени формуляри на протоколи на СИК 

(Приложение № 78-HC от изборните книжа) 
…………………………………………………….    ……………….. 

(с думи)           (с цифри) 
 

Е. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на РИК  
…………………………………………………….    ……………….. 

(с думи)           (с цифри) 
 
 

ЛИСТ 2 
ПРИ ОБОБЩАВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)  

ОТ  ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК В ИЗБОРНИЯ РАЙОН СЕ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО: 
(в изпълнение на чл. 291, ал. 3 ИК) 

 
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА 

КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 
С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ 

 

№ Наименование на 
партия/коалиция 

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки 
кандидат на партия/коалиция 

1. ……………………… 
(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции

               
2. ……………………… 

(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции

               
… ………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

… ……………………… 
(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции

               
КОНТРОЛА: за всяка партия и коалиция числото по т. 8(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, 
включително числото под надписа „без преференции“. 
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10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА 
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 
С БЮЛЕТИНИ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ 

 

№ Наименование на 
партия/коалиция 

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки 
кандидат на партия/коалиция 

1. ……………………… 
(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции

               
2. ……………………… 

(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции

               
… ………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

… ……………………… 
(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции

               
КОНТРОЛА: за всяка партия и коалиция числото по т. 8(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 10, 
включително числото под надписа „без преференции“. 

 
11. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА 

КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 
С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ И С БЮЛЕТИНИ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ  

 

№ Наименование на 
партия/коалиция 

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки 
кандидат на партия/коалиция 

1. ……………………… 
(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции

               
2. ……………………… 

(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции

               
… ………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

… ……………………… 
(наименование на партия/ 
коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 

без 
префе- 
ренции

               
КОНТРОЛА: за всяка партия и коалиция числото по т. 8(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 11, 
включително числото под надписа „без преференции“. 

 
 
Изборите в изборния район бяха произведени при следната обстановка: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на 

съответните места с означението „поправка“ и с подписите на всички членове на РИК: 
……………………………………… 

(с думи) 
………………………………………… 

(с цифри) 
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Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г. 
 
Този протокол беше съставен в два еднообразни екземпляра. 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................................... ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................... 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................... 

СЕКРЕТАР: ....................................... 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.................................... 6. ............................................... 11. .......................................... 

2..................................... 7. .............................................. 12. ........................................... 

3..................................... 8. ................................................ 13. .......................................... 

4...................................... 9. ...............................................  

5....................................... 10. .................................................  

 
 
При определяне на изборните резултати РИК трябва задължително да провери дали 

са спазени следните условия:  
1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5(о) и да е по-малко или равно на сумата от 

числата по т. 1 и т. 2. 
2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5(х). 
3. Числото по т. 5(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7(х). 
4. Числото по т. 5(м) трябва да е равно на числото по т. 7(м). 
5. Числото по т. 7(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(х) и т. 7.2(х). 
6. Числото по т. 7(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(м) и т. 7.2(м). 
7. Числото по т. 7(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(о) и т. 7.2(о). 
8. Числото по т. 7.1(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(х).  
9. Числото по т. 7.1(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(м). 
10. Числото по т. 7.1(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(о). 
11. За всяка партия и коалиция числото по т. 8(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, 

включително числото под надписа „без преференции“. 
12. За всяка партия и коалиция числото по т. 8(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 10, 

включително числото под надписа „без преференции“. 
13. За всяка партия и коалиция числото по т. 8(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 11, 

включително числото под надписа „без преференции“. 
 
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На 
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер 
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола. 
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1

Приложение № 86-НС 
 
КОЧАН                                                                           Изборен район № …… - …………………………………….. 

 
БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

№ 00000000

 
Изборен район № …… - ……………………………………..

 
БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 
Предпочитание 
(преференция) 
за кандидат  

1 
 

…………………………………………………………… 
(наименование на партия/коалиция) 

  
       
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
     
 
 
 
   
 

… 
 

2 
 

…………………………………………………………… 
(наименование на партия/коалиция) 

 

3 
 

…………………………………………  
(наименование на партия/коалиция) 

 

… 
 

 
 

 

… 
 

  

… 
 

 
 

 

… 
 

 
 

 

… 
 

 
 

 

… 
 

 
 

 

… 
 

 
 

 

… 
 

 
 

 

… 
 

 
 

 

… 
 

 
………………………………………… - независим 
(собствено бащино, фамилно име на кандидата) 

 

 
 

 
„Не подкрепям никого“ 

 

№ 00000000 

   

      

      

   

   

 138 

 101 
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Приложение № 87-НС 
 
КОЧАН                                       

 
БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

 
№ 00000000

 
БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

 

1 
 

……………………………………………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция) 

2 
 

……………………………………………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция) 

3 
 

……………………………………………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция) 

… 
 

 
 

… 
 

 

… 
 

 
 

… 
 

 
 

… 
 

 
 

… 
 

 
 

… 
 

 
 

… 
 

 
 

… 
 

 
 

… 
 

 
…………………………………………………………………………………………… 

(наименование на партия/коалиция) 

 
 

 
„Не подкрепям никого“ 

 
 
 

№ 00000000 
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Приложение № 88-НС 
 

 
Образец на кочан с бюлетините за гласуване за 

народни представители 
(чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 261 ИК) 

 
Кочан представлява прикрепени заедно 100 (сто) броя бюлетини за гласуване 

за народни представители по начин, който позволява да се разлистват и откъсват, без да 
се повреждат. При разгръщането трябва да се вижда поредният номер на бюлетината в 
кочана. 

При отделяне на бюлетината на кочана остава поле, в което са изписани: 
1. номерът и наименованието на изборния район (само за бюлетини за 

гласуване в страната); 
2. текст „Бюлетина за народни представители“, а за бюлетините за гласуване 

извън страната текст „Бюлетина за гласуване извън страната за народни 
представители“, разположен на два реда съобразно образеца; 

3. в дясната част на полето на отделен ред отдолу е изписан поредният номер 
на бюлетината в кочана – осемцифрено число; 

4. в горния ляв ъгъл на полето е изписан текст „Кочан“. 
Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на 

бюлетината при гласуване. 
 
Образец на кочан на бюлетини за гласуване в страната: 

 
КОЧАН             …………………. Изборен район № …… - ………………… 

 
БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

00000000
(перфорация)---------------------------------------------------------------------------------------
 

 
Образец на кочан на бюлетини за гласуване извън страната: 

 
КОЧАН                        БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ  

 
                ИЗВЪН СТРАНАТА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

 
 

00000000
(перфорация)---------------------------------------------------------------------------------------
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Приложение № 89-НС 
 

 
 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  
 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

за избран народен представител 
№ ............../........................................г. 

  
 

 
(чл. 247, ал. 1, т. 4 ИК) 

 
 

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение №............ от 

........................................... г. на Централната избирателна комисия 

г-н/г-жа ....................................................................................................................................... 
(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН ............................., е избран/а за народен представител от листата на 

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

(партия/коалиция) 

в изборите за 49-то Народно събрание. 

 
 

Председател: 
 
Секретар: 

 
 

Приложение № 90-НС 
 

 
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

    ИЗБОРЕН РАЙОН № …. - ……………… 
 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

за избран независим народен представител 
№ ............../........................................г. 

  
(чл. 72, ал. 1, т. 24 ИК) 

 
 

Районната избирателна комисия удостоверява, че с Решение №............ от 

........................................... г. на Районната избирателна комисия в изборен район № … - 

……………………….. 

г-н/г-жа ........................................................................................................................................ 
(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН ............................., е избран/а за народен представител от изборен район № …. - 

………………………, издигнат от инициативен комитет, в изборите за 49-то Народно 

събрание. 

 
 

Председател: 
 
Секретар: 

 

Приложение № 89НС

Приложение № 90НС
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 Приложение № 91-НС 
 

Решението се съставя в два екземпляра и е 
неразделна част от протокола на РИК 

 
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ИЗБОРЕН РАЙОН № ….. - ………………. 

 
РЕШЕНИЕ 

за определяне за избран независим кандидат за народен представител 
в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

 
Днес, ................................... г., в .......... часа, Районната избирателна комисия на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 24 и чл. 290 от Изборния кодекс, въз основа на данните от 
протоколите на СИК и протокола на РИК 
 

Р Е Ш И : 
Определя за избран за народен представител в изборен район № …. - ..................., 

г-н/г-жа 
............................................................................................................................................. 

(собствено, бащино и фамилно име) 
 

ЕГН .........................................., издигнат  от………………………………………………,  
(наименование на инициативния комитет) 

получил ............. действителни гласове. 
Районната избирателна квота за многомандатен изборен район № ……… - 

………….………………. е ………………. действителни гласове. 
Възражения и особени мнения на членовете на комисията по взетото решение: 

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

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

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………… 

 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………….......………. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………….......………. СЕКРЕТАР:………………………………….... 

ЧЛЕНОВЕ:  
1. ……………………………………………..… 8. ………………………………..….………....... 
2. ……………………………………………..… 9. ………………………………………………… 
3. ……………………………………………..… 10. ……………….….…………………………... 
4. ……………………………………………..… 11. ……………………..………………………… 
5. …………………………………………….….   
6. ………………………………………………..   
7. ……………………………………………….. 

12. ………………………………………………. 
13. ………………………………………………. 

 
Независимият кандидат се определя за избран, когато получените за него 

действителни гласове са не по-малко от районната избирателна квота за съответния 
многомандатен изборен район, определена с решение на РИК. 

Член на комисията, който не е съгласен с  решението, го подписва с особено мнение, 
което се прилага към решението и става неразделна част от него. 

Решението се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на РИК. 

1364
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗАМ354/3276195 
от 24 февруари 2023 г.

На основание чл. 66б, ал. 3 от Закона за митниците нареждам:
Изменям Заповед № ЗАМ990/32177597 от 18.06.2019 г. (ДВ, бр. 51 от 2019 г.), изм. със Заповед № 

ЗАМ658/32115414 от 16.04.2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2020 г.), изм. със Заповед № ЗАМ1006/32183126 от 
26.06.2020 г. (ДВ, бр. 58 от 2020 г.), изм. със Заповед № ЗАМ1804/32349453 от 27.11.2020 г. (ДВ, бр. 103 
от 2020 г.), изм. със Заповед № ЗАМ184/3231455 от 28.01.2022 г. (ДВ, бр. 11 от 2022 г.), изм. със Заповед 
№ ЗАМ1291/32231578 от 11.07.2022 г. (ДВ, бр. 56 от 2022 г.), изм. със Заповед № ЗАМ1779/32344208 
от 11.10.2022 г. (ДВ, бр. 84 от 2022 г.), изм. със Заповед № ЗАМ13/325195 от 5.01.2023 г. (ДВ, бр. 5 от 
2023 г.), изм. със Заповед № ЗАМ215/3254356 от 9.02.2023 г. (ДВ, бр. 16 от 2023 г.) на директора на 
Агенция „Митници“, както следва:

І. В приложение № 4 „Национални кодове за документи, сертификати и разрешения“ към т. 4 от 
заповедта се добавят следните кодове:
„

Код Описание EN Описание BG

1RGU Certifcate of registration under Аrt. 57а 
(1), point 7 of Excise Law

Удостоверение за регистрация по чл. 57а, ал. 1, т. 7  
от ЗАДС

lDVG Declaration by the importer that goods are 
intended for inhalation without combustion 
and without heating

Декларация от вносителя (свободен текст), че про
дуктите са предназначени за вдишване без горене 
и без нагряване

1DEC Declaration by the importer that the e
cigarette has cartridges and refills, filled 
with liquid noncontaining nicotine or the 
ecigarette is with empty cartridges and 
refills

Декларация от вносителя (свободен текст), че елек
тронната цигара е с пълни с течност, несъдържаща 
никотин, патрони, резервоари или контейнери, или
че електронната цигара е с празни патрони, ре
зервоари или контейнери

“
ІІ. В приложение № 7 „Допълнителни национални кодове на стоките“ към т. 7 от заповедта се 

добавя следният код:
„

Код Описание

Х207 Продукти по чл. 12б, ал. 2 от ЗАДС, съдържащи никотин в патрони, пълнители, резервоари 
или контейнери за многократно пълнене

Х208 Продукти по чл. 12б, ал. 2 от ЗАДС, съдържащи никотин – течности за зареждане или 
презареждане на електронни цигари, непредставени, в патрони, пълнители, резервоари или 
контейнери за многократно пълнене

Х209 Други (извън обхвата на чл. 38 от ЗАДС)

Х361 Природен газ, непредставен в специализирани съдове (чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗАДС)

Х362 Природен газ, компресиран, представен в специализирани съдове (чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗАДС)
“

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № ЗАМ990/32177597 от 18.06.2019 г. (ДВ, бр. 51 от 
2019 г.), изм. със Заповед № ЗАМ658/32115414 от 16.04.2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2020 г.), изм. със Заповед 
№ ЗАМ1006/32183126 от 26.06.2020 г. (ДВ, бр. 58 от 2020 г.), изм. със Заповед № ЗАМ1804/32349453 
от 27.11.2020 г. (ДВ, бр. 103 от 2020 г.), изм. със Заповед № ЗАМ184/3231455 от 28.01.2022 г. (ДВ, бр. 
11 от 2022 г.), изм. със Заповед № ЗАМ1291/32231578 от 11.07.2022 г. (ДВ, бр. 56 от 2022 г.), изм. със 
Заповед № ЗАМ1779/32344208 от 11.10.2022 г. (ДВ, бр. 84 от 2022 г.), изм. със Заповед № ЗАМ13/325195 
от 5.01.2023 г. (ДВ, бр. 5 от 2023 г.), изм. със Заповед № ЗАМ215/3254356 от 9.02.2023 г. (ДВ, бр. 16 от 
2023 г.) на директора на Агенция „Митници“.

На основание чл. 66б, ал. 4 от Закона за митниците заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.

Директор: 
П. Геренски
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ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1221 
от 16 февруари 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 
8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4, чл. 31, 
ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗПСК, чл. 5 и 9 от 
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският 
съвет – Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен 
търг с явно наддаване на 101 940 бр. поименни 
акции, собственост на Община Русе, представ
ляващи 50 % от капитала на „Сплендид“ – АД, 
ЕИК 117002971.

2. Утвърждава тръжната документация (при
ложение № 2) при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 947 022,60 лв.;
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 датата 
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в 
тръжната документация;

2.4. начин на плащане на продажната цена 
на акциите – предложената от купувача цена се 
заплаща изцяло преди деня на подписване на 
договора за продажба.

3. 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 1200 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.

4. Срок за закупуване на тръжна документа
ция – до 15 работни дни считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

5. Срок за подаване на предложения за участие 
в търга – до 20 работни дни считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на активите на търговското дружес
тво може да се извършва всеки работен ден след 
закупуване на тръжни книжа и предварителна 
заявка в срок до 16 ч. на 20ия работен ден вклю
чително от датата на обнародване на решението 
в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 23ия работен ден 
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на 
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.

8. Определя комисия в състав от 7 члено
ве – четирима общински съветници и трима от 
общинската 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.

9. 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.

10. Възлага на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол да определи спе
челилия търга участник.

11. Възлага на кмета на община Русе да осво
боди депозитите на неспечелилите участници в 
търга, да издаде решение за спечелилия търга 

участник и да сключи приватизационен договор 
за покупкопродажба с него.

12. 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

1266

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД ЗА НЕПЛАЩАНЕ № 1152 
от 20 февруари 2023 г.

Председателят на Районния съд – Пловдив, 
ХІІІ гр. състав, на основание чл. 562 от ГПК 
по гр.д. № 1296/2023 г. по описа на Районния 
съд – Пловдив, ХІІІ гр. състав, разпореди да се 
издаде следната заповед за неплащане.

Издава на основание чл. 562 от ГПК заповед за 
неплащане по молба на Милен Стефанов Недев, 
ЕГН 4002114429, с постоянен адрес: гр. Пловдив, 
бул. 6 септември № 77, ет. 3, ап. 6, чрез адв. Бо
рис Джелепов, със съдебен адрес: гр. Пловдив, 
бул. Шести септември № 15, с която се отправя 
покана към държателя на ценните книги: Времен
но удостоверение № 0000000013 за 318 200 броя 
поименни акции клас „А“ с номинална стойност 
1 (един) лв. всяка една, с номера на акциите от 
№ 0005357121 до № 0005675320 включително, с 
обща номинална стойност 318 200 лв.; Времен
но удостоверение № 0000000026 за 35 280 броя 
поименни акции клас „А“ с номинална стойност 
1 (един) лв. всяка една, с номера на акциите от 
№ 0006289781 до № 0006325060 включително, с 
обща номинална стойност 35 280 лв.; Временно 
удостоверение № 0000000027 за 17 640 (седемна
десет хиляди шестстотин и четиридесет) броя 
поименни акции клас „А“ с номинална стойност 
1 (един) лв. всяка една, с номера на акциите от 
№ 0006325061 до № 0006342700, с обща номинална 
стойност 17 640 лв., който да заяви оспорването 
си найкъсно до посочения в заповедта ден на 
заседанието на съда за произнасянето по обез
силването – 26.05.2023 г., като предупреждава 
същия, че ако не стори това, ценната книга ще 
бъде обезсилена.

Нарежда на „ГБС Пловдив“ – АД, със се
далище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
ул. Христо Г. Данов № 24, ЕИК 115345761, да не 
се извършва никакви плащания на приносителя 
на ценната книга.

Районен съдия:  
М. ЛичеваГургова

1292

ЗАПОВЕД ЗА НЕПЛАЩАНЕ 
от 21 февруари 2023 г.

На основание чл. 562 ГПК и въз основа на 
молба с вх. № 8705/27.01.2023 г. по описа на 
Районния съд – Пловдив, депозирана от Сте
фан Недев Недев, ЕГН 4504074584, от Пловдив, 
бул. Шести септември № 77, ет. 3, ап. 6, чрез 
пълномощника адв. Борис Джелепов, със съдебен 
адрес: Пловдив, бул. Шести септември № 153, 
по настоящото гр. д. № 1293/2023 г. по описа на 
Районния съд – Пловдив, VI гр. с., съдът издава 
следната заповед за неплащане:
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Отправя покана към държателя на следните 
ценни книги – временни удостоверения от ка
питала на „ГБС Пловдив“ – АД, ЕИК 115345761, 
със седалище и адрес на управление: Пловдив, 
ул. Христо Г. Данов № 24, а именно:

 – Временно удостоверение № 0000000016 за 
100 000 броя поименни акции клас „А“ с номи
нална стойност един лв. всяка една, с номера на 
акциите от № 0005843781 до № 0005943780 вклю
чително, с обща номинална стойност 100 000 лв.;

 – Временно удостоверение № 0000000017 за 
100 000 броя поименни акции клас „А“ с номи
нална стойност един лв. всяка една, с номера на 
акциите от № 0005943781 до № 0006043780 вклю
чително, с обща номинална стойност 100 000 лв.;

 – Временно удостоверение № 0000000018 за 
100 000 броя поименни акции клас „А“ с номи
нална стойност един лв. всяка една, с номера на 
акциите от № 0006043781 до № 0006143780 вклю
чително, с обща номинална стойност 100 000 лв.;

 – Временно удостоверение № 0000000019 за 
50 000 броя поименни акции клас „А“ с номинална 
стойност един лв. всяка една, с номера на акциите 
от № 0006143781 до № 0006193780 включително, с 
обща номинална стойност 50 000 лв.;

 – Временно удостоверение № 0000000020 за 
50 000 броя поименни акции клас „А“ с номинална 
стойност един лв. всяка една, с номера на акциите 
от № 0006193781 до № 0006243780 включително, 
с обща номинална стойност 50 000 лв.;

 – Временно удостоверение № 0000000021 за 
46 000 броя поименни акции клас „А“ с номинална 
стойност един лв. всяка една, с номера на акциите 
от № 0006243781 до № 0006289780 включително, 
с обща номинална стойност 46 000 лв.;

в случая неизвестен, който да заяви оспорва
нето си найкъсно до посочения в заповедта ден 
и час на заседанието на съда за произнасянето по 
обезсилването – 23.05.2023 г. от 9 ч., като преду
преждава същия, че ако не стори това, ценните 
книги ще бъдат обезсилени.

Нарежда на „ГБС Пловдив“ – АД, ЕИК 
115345761, със седалище и адрес на управление: 
Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 24, да не из
вършва никакви плащания на приносителя на 
ценните книги.

Настоящата заповед да се постави на опре
деленото за това място в сградата на Районния 
съд – Пловдив, като екземпляр от нея да се об
народва в „Държавен вестник“.

Заповедта не подлежи на обжалване. Пре
пис от заповедта да се връчи на молителя и 
на дружеството „ГБС Пловдив“ – АД, ЕИК 
115345761, със седалище и адрес на управление: 
Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 24, за сведение 
и изпълнение.

Районен съдия:  
К. Иванов

1235

ЗАПОВЕД ЗА НЕПЛАЩАНЕ 
от 23 февруари 2023 г.

На основание чл. 562 ГПК и въз основа на 
молба с вх. № 8707/27.01.2023 г. по описа на Ра
йонния съд – Пловдив, депозирана от Стефан 
Недев Недев, ЕГН 4504074584, от гр. Пловдив, 
бул. Шести септември № 77, ет. 3, ап. 6, чрез 
пълномощника адв. Борис Джелепов, със съдебен 
адрес: гр. Пловдив, бул. Шести септември № 153, 

по настоящото гр. д. № 1295/2023 г. по описа на 
Районния съд – Пловдив, VII гр. с., съдът издава 
следната заповед за неплащане.

Отправя покана към държателя на следна цен
на книга – временно удостоверение № 0000000515 
за 899 (осемстотин деветдесет и девет броя) по
именни акции клас „А“ с номинална стойност 
1 (един) лв. всяка една, с номера на акциите от 
№ 0006988222 до № 0006989120 включително, в 
купюри от 899 акции (осемстотин деветдесет 
и девет акции) с номинална стойност 899 лв. 
(осемстотин деветдесет и девет лв.), издадено 
на Стефан Недев Недев, ЕГН 4504074584, в слу
чая неизвестен, който да заяви оспорването си 
найкъсно до посочения в заповедта ден и час 
на заседанието на съда за произнасянето по 
обезсилването – 31.05.2023 г. от 9 ч., като преду
преждава същия, че ако не стори това, ценната 
книга ще бъде обезсилена.

Нарежда на „ГБС Имоти“ – АД, ЕИК 175455333, 
със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. Дамяница № 3 – 5, да не извършва никакви 
плащания на приносителя на ценната книга. 

Настоящата заповед да се постави на опре
деленото за това място в сградата на Районния 
съд – Пловдив, като екземпляр от нея да се об
народва в „Държавен вестник“. 

Препис от настоящата заповед да се връчи на 
молителя и на дружеството „ГБС Имоти“ – АД, 
ЕИК 175455333, със седалище и адрес на управле
ние: гр. София, ул. Дамяница № 3 – 5, за сведение 
и изпълнение.

Районен съдия:  
К. Боева

1253

979. – Българската народна банка на основа
ние чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета 
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения 
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на 
Управителния съвет на БНБ, обявява основен 
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 
2,17 на сто, считано от 1 март 2023 г.
1352

128. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с влязло в сила решение по д.д. 
№ 2/2022 г. на Дисциплинарния съд при Адво
катската колегия – Хасково, Ясен Стефанов Стан
чев – адвокат от Адвокатската колегия – Хасково, 
се лишава от право да упражнява адвокатска 
професия за срок от 3 (три) месеца.
1205

129. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че 
по дисциплинарно дело № 30/2022 г. по описа на 
Висшия дисциплинарен съд за извършени дисцип
линарни нарушения на адвокат Стефан Георгиев 
Иванов, член на Софийската адвокатска колегия, 
вписан с личен номер 1100529510 в регистъра на 
адвокатите, е наложено дисциплинарно наказа
ние по чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗАдв – „Лишаване 
от право да упражнява адвокатска професия“, за 
срок от 20 (двадесет) месеца.
1206

2. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –  
Свищов, обявява конкурси за академични длъж
ности в област на висше образование 3. Социал
ни, стопански и правни науки, професионално 
направление 3.8. Икономика, както следва: 
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1 2 3 4
Педиатрия 1
Социална медицина и ор
ганизация на здравеопаз
ването и фармацията

1

Акушерство и гинекология 1

Общо: 4 1

Подробна информация относно необходимите 
документи за кандидатстване можете да намерите 
на интернет страницата на Медицинския универ
ситет – Варна, секция „Научна дейност“, раздел 
„Конкурси“. Срокът за подаване на документи е  
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
За справки и подаване на документи: Медицински 
университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55, 
отдел „Докторантско училище“, стая № 318, тел. 
052/677056, email: doktorantite.muvarna@gmail.com, 
phd.school@muvarna.bg.
1271

71. – Националният военен университет „Ва
сил Левски“ – гр. Велико Търново, обявява кон
курс за заемане на академична длъжност доцент, 
висше училище от област на висшето образование 
5. Технически науки, професионално направление 
5.3. Комуникационна и компютърна техника и 
научна специалност „Комуникационни мрежи и 
системи“ за нуждите на катедра „Комуникаци
онни и информационни системи“ във факултет 
„Логистика и технологии“ на НВУ „Васил Лев
ски“ – едно място за цивилен служител. Условията 
по конкурса, изискванията към кандидатите и 
необходимите документи за кандидатстване са 
обявени със Заповед № РД02272 от 22.02.2023 г. на 
началника на НВУ „Васил Левски“ и на сайта на 
университета, линк: https://www.nvu.bg/bg/%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D
1%81%D0%B8/konkurszazaemanenaakademichna
dlazhnostdocentvissheuchilishteotcivilensluzhitel. 
Срок за подаване на документи – 2 месеца от 
обнародване на обявата в „Държавен вестник“. 
Документи се подават в регистратурата за не
класифицирана информация на университета. За 
контакт: 062/618822; Siemens: 62364.
1254

697. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява конкурс за заемане на 2 академични 
длъжности доцент в област на висше образование 
7. Здравеопазване и спорт, професионално нап
равление 7.1. Медицина, по „Патофизиология“ в 
катедра „Физиология и патофизиология“, факултет 
„Медицина“, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в 
Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. 
Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, 
стая № 139, тел. 064/884172.
1202

730. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява конкурс за доцент в област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе
сионално направление 7.1. Медицина, по „Ушни, 
носни и гърлени болести“ – един в катедра „Очни 
болести, УНГ болести и ЛЧХ“, ФМ, за нуждите 
на Клиниката по ушни, носни и гърлени болести 
към УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Справки и документи – в Медицинския 

професори по: научна специалност „Икономика 
и управление (аграрна икономика)“ – един за 
нуждите на катедра „Аграрна икономика“; научна 
специалност „Маркетинг“ – един за нуждите на ка
тедра „Маркетинг“; доцент по научна специалност 
„Икономика и управление (индустрия)“ – един 
за нуждите на катедра „Индустриален бизнес и 
предприемачество“; главни асистенти по: науч
на специалност „Маркетинг“ – един за нуждите 
на катедра „Маркетинг“; научна специалност 
„Политическа икономия“ – един за нуждите на 
катедра „Обща теория на икономиката“. Всичките 
конкурси са със срок 2 месеца от датата на об
народване в „Държавен вестник“. Документи – в 
академията, отдел „Докторантура и академично 
развитие“, тел. 0631/66362.
1325

7. – Лесотехническият университет – София, 
на основание РМС № 363 от 1.06.2022 г. преобявява 
1 задочна докторантура по научна специалност 
„Лесовъдство (вкл. Дендрология)“, професионално 
направление 6.5. Горско стопанство, и 1 задочна 
докторантура по научна специалност „Машини и 
съоръжения в горското стопанство, дърводобива, 
дървообработващата и мебелната промишленост“, 
професионално направление 5.13. Общо инженер
ство. Срок за подаване на документи – 2 месеца 
от обнародването на обявата в „Държавен вест
ник“. Кандидатите подават следните документи: 
заявление (по образец) – бланка на заявлението 
може да бъде изтеглена от сайта на университета 
ltu.bg; автобиография с актуална снимка; копие 
на диплома и приложение за придобита образо
вателноквалификационна степен „магистър“/
академична справка, ако дипломата е в процес на 
издаване; списък на публикациите (ако има таки
ва); други документи, удостоверяващи интереси 
и постижения в научната област; удостоверение 
за признато висше образование (ако дипломата 
е издадена от чуждестранно висше училище); 
медицинско свидетелство; документ за платена 
такса за участие в кандидатдокторантски конкурс 
(60 лв.); два самоадресирани плика. Докумен
тите се подават в стая № 6 „Обща канцелария“, 
централна сграда на ЛТУ, София, бул. Климент 
Охридски № 10, тел. 02 868 86 32.
1297

217. – Медицинският университет „Проф. др 
Параскев Стоянов“ – Варна, обявява конкурс за 
допълнителен прием на редовни и задочни док
торанти в Медицинския университет – Варна, за 
учебната 2022/2023 г. в рамките на утвърдения 
брой с Решение № 363 от 1.06.2022 г. на Минис
терския съвет по области на висше образование, 
професионални направления и докторски про
грами, както следва:

Ши
фър

Области на висше обра
зование, професионални 
направления и докторски 

програми

Форми на 
обучение
ре

довна
за

дочна

1 2 3 4

7. Здравеопазване и спорт   

7.1. Медицина   

 Епидемиология 1
Медицинска радиология 
и рентгенология (вкл. из
ползване на радиоактивни 
изотопи)

1
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университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, 
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 
064/884172.
1203

9. – Аграрният университет – Пловдив, обявя
ва конкурс за заемане на академична длъжност 
доцент в област на висше образование 6. Аграрни 
науки и ветеринарна медицина, професионално 
направление 6.1. Растениевъдство, научна специ
алност „Общо земеделие“ – един. Конкурсът е 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи – в университета, отдел 
„Човешки ресурси“ – тел. 032/654 4274.
1311

29. – Институтът по биофизика и биомедицин
ско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, 
обявява конкурс за доцент за нуждите на секция 
„Фотовъзбудими мембрани“ към ИБФБМИ в 
област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално нап
равление 4.3. Биологически науки (Биофизика), 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се подават в канцеларията 
на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
1247

5. – Институтът по микробиология „Стефан 
Ангелов“ към БАН, София, обявява конкурс за 
професор по област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направ
ление 7.3. Фармация от ЗРАСРБ за нуждите на 
Департамент „Вирусология“, лаборатория „Моди
фикатори на биологичния отговор и патогенеза 
на вирусните инфекции“, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Документи 
се подават в сградата на института, София 1113, 
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 26, стая № 218, тел. 
02 979 31 24.
1269

1. – Институтът по розата и етеричномасле
ните култури – Казанлък, към Селскостопанската 
академия – София, обявява конкурс за академич
на длъжност доцент в професионално направле
ние 6.1. Растениевъдство по научна специалност 
„Селекция и семепроизводство на културните 
растения“ със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Справки и документите за 
участие в конкурса се представят в Селскосто
панската академия, София 1373, ул. Суходолска 
№ 30, тел. 02/8127560.
1270

4. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 83 на СОС 
по протокол № 70 от 9.02.2023 г. е одобрен проект 
за подробен устройствен план: план за регулация за 
ПИ с идентификатор 68134.1505.1330 и образуване 
на нов УПИ Х1330 „за магазини, офиси и жилищно 
строителство“, кв. 7а, м. Ж.к. Дружба 2 – ІІ част; 
план за застрояване за УПИ Х1330 „за магазини, 
офиси и жилищно строителство“, кв. 7а, м. Ж.к. 
Дружба 2 – ІІ част, район „Искър“. Решението 
и одобреният проект на подробен устройствен 
план са публикувани на интернет страницата на 
Столичната община – Направление „Архитектура 
и градоустройство“ (sofiaagk.com), и са изложени 
за запознаване в Район „Искър“. Решението може 
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – Софияград, 
в 30дневен срок от обнародването в „Държавен 

вестник“. Жалбите се подават в Район „Искър“ и се 
изпращат в Административния съд – Софияград, 
от дирекция „Правнонормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
1279

11. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – изменение на 
плана за регулация на м. Кс Ботевградско 
шосе – ул. Стефан Богориди, кв. 73, нови кв. 73 
и 73а, отпадане на остатъчен номер на кв. 76 и 
изменение на улична регулация по ул. Плакалница 
по о.т. 562243561250, на ул. Стефан Богориди по 
о.т. 250249752510509, на ул. Константин Фоти
нов по о.т. 507508325335509 за обособяване на 
уличнорегулационен паркинг. Проектът е изложен 
в Район „Подуяне“. Заинтересуваните могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Район „Подуяне“.
1278

18. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 84 по 
протокол № 70 от 9.02.2023 г. на СОС е одобрен 
проект за подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване на поземлен имот с иден
тификатор 00357.5042.19 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на гр. Нови Искър, 
район „Нови Искър“ – СО, за създаване на нов 
урегулиран поземлен имот VІ19 – „за общест
вено обслужване“, от кв. 3 по плана на гр. Нови 
Искър, кв. Ал. Войков (Кумарица и Славовци) и 
изменение на плана за улична регулация между 
о.т. 1163 – о.т. 1162 и между о.т. 1162 – о.т. 1162а, 
който е изложен в Район „Нови Искър“ – СО. 
Решението може да бъде обжалвано по реда на 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния 
съд – Софияград, в 30дневен срок от съобщаване
то. Жалбите се подават в Район „Нови Искър“ и се 
изпращат в Административния съд – Софияград, 
от дирекция „Правнонормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
1240

92. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 85 по 
протокол № 70 от 9.02.2023 г. на СОС е одобрен 
проект за подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване на поземлен имот с 
идентификатор 21662.4821.169 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Добро
славци, район „Нови Искър“ – СО, за създаване 
на нов урегулиран поземлен имот І169 – „за 
жилищно строителство“, от нов кв. 30а по пла
на на с. Доброславци; нова улица по о.т. 65 –  
о.т. 64 – о.т. 65а – о.т. 65б; изменение на плана за 
улична регулация по о.т. 65 – о.т. 64 за отваряне 
на новата улица, който е изложен в Район „Нови 
Искър“ – СО. Решението може да бъде обжалвано 
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Админи
стративния съд – Софияград, в 30дневен срок 
от съобщаването. Жалбите се подават в Район 
„Нови Искър“ и се изпращат в Административния 
съд – Софияград, от дирекция „Правнонорма
тивно обслужване“ на Направление „Архитектура 
и градоустройство“ на Столичната община.
1241
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3. – Община Балчик на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граж
дани и юридически лица, че с Решение № 691, 
протокол № 40 от заседание на Общинския 
съвет – Балчик, проведено на 26.01.2023 г., е 
одобрен ПУП – парцеларен план за „Ветро
енергиен парк“ за ПИ 69643.6.12 (стар иденти
фикатор 69643.6.8), 69643.6.14 (стар идентифика
тор 69643.6.9), 69643.5.10 (стар идентификатор 
69643.5.6), 69643.5.9 (стар идентификатор 69643.5.5), 
69643.4.7 (стар идентификатор 69643.4.4), 69643.3.8 
(стар идентификатор 69643.3.6), 69643.2.10 (стар 
идентификатор 69643.2.7), 69643.11.6, 69643.11.7 
(стар идентификатор 69643.11.3), 69643.10.24 (стар 
идентификатор 69643.10.9), 69643.10.21, 69643.10.20, 
69643.10.19 (стар идентификатор 69643.10.8), 
69643.10.18, 69643.10.16, 69643.10.14 (стар иденти
фикатор 69643.10.7), 69643.9.8 (стар идентификатор 
69643.9.5), 69643.7.11 (стар идентификатор 69643.7.9) 
и 69643.10.12 (стар идентификатор 69643.10.6) по 
кадастралната карта на с. Стражица. Одобрението 
е за окончателен ПУП – ПП за „Ветрогенера
торен парк“ за вятърни генератори, подземни 
кабелни трасета и сервитути, засягащи съответно 
следните ПИ: 1. вятърни генератори, предвидени 
за изграждане в собствени на дружеството ПИ 
69643.10.21; 69643.10.20; 69643.10.19; 69643.10.18; 
69643.10.16; 69643.10.14; 69643.10.12; 69643.10.24; 
69643.9.8; 69643.2.10; 69643.3.8; 69643.11.6; 69643.11.7; 
69643.5.10; 69643.6.12; 69643.5.9; 69643.4.7; 69643.6.14 
и 69643.7.11 по кадастралната карта на с. Стражи
ца, община Балчик, област Добрич; 2. засегнати от 
сервитута на ротора на вятърните генератори: ПИ 
69643.1.7, 69643.1.8, 69643.2.3, 69643.2.5, 69643.2.8, 
69643.2.9, 69643.2.12, 69643.3.5, 69643.3.7, 69643.3.9, 
69643.4.5, 69643.4.6, 69643.5.3, 69643.5.7, 69643.5.8, 
69643.5.11, 69643.6.10, 69643.6.11, 69643.6.13, 69643.7.8, 
69643.7.10, 69643.9.3, 69643.9.6, 69643.9.7, 69643.10.3, 
69643.10.10, 69643.10.11, 69643.10.13, 69643.10.15, 
69643.10.17, 69643.10.22, 69643.10.23, 69643.11.4, 
69643.11.5 по кадастралната карта на с. Стражица, 
община Балчик, област Добрич, ПИ 04515.11.6, 
04515.11.5, 04515.11.7, 04515.11.8 по кадастралната 
карта на с. Бобовец, община Балчик, област Доб
рич, ПИ 67951.56.5, 67951.56.7, 67951.56.8 по кадас
тралната карта на с. Соколово, община Балчик, 
област Добрич, и ПИ 02508.507.1, 02508.507.44, 
02508.507.102 , 02508.507.104, 02508.507.246, 
02508.507.249, 02508.523.101, 02508.523.662 , 
02508.528.77, 02508.528.78, 02508.528.102 по ка
дастралната карта на гр. Балчик, община Бал
чик, област Добрич; 3. засегнати от подземните 
кабелни трасета и техните сервитути: ПИ 
69643.2.5, 69643.2.9, 69643.3.5, 69643.3.7, 69643.3.9, 
69643.4.2, 69643.4.5, 69643.4.6, 69643.5.2, 69643.5.3, 
69643.5.4, 69643.5.8, 69643.5.11, 69643.6.11, 69643.6.13, 
69643.7.10, 69643.9.3, 69643.9.6, 69643.9.7, 69643.10.3, 
69643.10.5, 69643.10.10, 69643.10.11, 69643.10.13, 
69643.10.17, 69643.10.22, 69643.10.23, 69643.11.4, 
69643.11.5, 69643.12.24, 69643.12.38, 69643.12.39, 
69643.12.50, 69643.501.10, 69643.501.168 по кадас
тралната карта на с. Стражица, община Балчик, 
област Добрич, ПИ 02508.507.102 по кадастралната 
карта на гр. Балчик, община Балчик, област 
Добрич. Справка и допълнителна информация 
може да се получи в стая № 004 в сградата на 
Община Балчик. На основание чл. 215 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Община Балчик пред Административния 
съд – Добрич. 
1242

4. – Община Балчик на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граж
дани и юридически лица, че с Решение № 690, 
протокол № 40 от заседание на Общинския съ
вет – Балчик, проведено на 26.01.2023 г., е одобрен 
ПУП – парцеларен план за „Ветроенергиен парк“ 
за ПИ 39623.16.5 (стар идентификатор 39623.16.3), 
(стар идентификатор 39623.14.5), 39623.13.11 
(стар идентификатор 39623.13.7), 39623.13.9 (стар 
идентификатор 39623.13.6), 39623.26.12 (стар 
идентификатор 39623.26.6), 39623.26.10 (стар 
идентификатор 39623.26.5), 39623.26.9 (стар 
идентификатор 39623.26.4), 39623.19.10 (стар 
идентификатор 39623.19.5), 39623.18.10 (стар 
идентификатор 39623.18.4), 39623.18.8 (стар иден
тификатор 39623.18.3), 39623.18.7 (стар идентифи
катор 39623.18.2), 39623.17.10 (стар идентифика
тор 39623.17.8), 39623.19.12 (стар идентификатор 
39623.19.6) по КК на с. Кремена, община Балчик, 
и ПУП – парцеларен план за „Ветроенергиен 
парк“ за ПИ 73095.10.8 (стар идентификатор 
73095.10.4), 73095.11.5 (стар идентификатор 
73095.11.3), (стар идентификатор 73095.12.49), 
73095.12.66 (стар идентификатор 73095.12.51), 
73095.12.62 (стар идентификатор 73095.12.52), 
73095.12.64 (стар идентификатор 73095.12.53), 
73095.10.7 (стар идентификатор 73095.10.3) по КК 
на с. Тригорци, община Балчик. Одобрението 
е за окончателен ПУП – ПП за „Ветрогенера
торен парк“ с включени вятърни генератори, 
подземни кабелни трасета и сервитути, засягащи 
съответно следните ПИ: 1. вятърни генератори, 
предвидени за изграждане в собствени на дру
жеството ПИ 39623.16.5, 39623.17.10, 39623.18.8, 
39623.18.10, 39623.18.7, 39623.13.11, 39623.13.9, 
39623.19.10, 39623.26.9, 39623.26.10, 39623.26.12, 
39623.19.12 по кадастралната карта на с. Кремена, 
община Балчик, област Добрич, и ПИ 73095.10.7, 
73095.12.62, 73095.12.64, 73095.10.8, 73095.12.66, 
73095.11.5 по кадастралната карта на с. Тригорци, 
община Балчик, област Добрич; 2. засегнати от 
сервитута на ротора на вятърните генератори: 
ПИ 39623.13.10, 39623.13.12, 39623.13.8, 39623.16.4, 
39623.16.6, 39623.17.11, 39623.17.3, 39623.17.9, 
39623.18.11, 39623.18.5, 39623.18.6, 39623.18.9, 
39623.19.11, 39623.19.2, 39623.19.4, 39623.19.8, 
39623.19.9, 39623.21.1, 39623.26.11, 39623.26.13, 
39623.26.7, 39623.26.8 по кадастралната карта на 
с. Кремена, община Балчик, област Добрич, 
ПИ 73095.10.2, 73095.10.5, 73095.10.6, 73095.10.9, 
73095.11.4, 73095.11.6, 73095.12.36, 73095.12.46, 
73095.12.50, 73095.12.54, 73095.12.61, 73095.12.63, 
73095.12.65, 73095.40.14 по кадастралната карта на 
с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, и 
ПИ 23769.31.1, 23769.32.15, 23769.32.8, 23769.32.15, 
23769.36.22, 23769.36.23, 23769.36.6 по кадастрал
ната карта на с. Дропла, община Балчик, област 
Добрич; 3. засегнати от подземните кабелни 
трасета и техните сервитути: ПИ 39623.13.4, 
39623.13.10, 39623.13.12, 39623.14.4, 39623.16.6, 
39623.17.3, 39623.17.4, 39623.17.11, 39623.18.6, 
39623.18.9, 39623.19.2 , 39623.19.3, 39623.19.4, 
39623.19.9, 39623.19.11, 39623.22.22, 39623.26.7, 
39623.26.8, 39623.26.11, 39623.26.13, 39623.32.14 
по кадастралната карта на с. Кремена, община 
Балчик, област Добрич, ПИ 73095.10.2, 73095.10.6, 
73095.10.9, 73095.11.4, 73095.11.6, 73095.12.46, 
73095.12.61, 73095.12.63, 73095.12.65, 73095.40.1, 
73095.40.14, 73095.40.15 по кадастралната карта 
на с. Тригорци, община Балчик, област Доб
рич, и ПИ 23769.29.13, 23769.30.13, 23769.31.15, 
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23769.32.15 по кадастралната карта на с. Дропла, 
община Балчик, област Добрич. Справка и до
пълнителна информация може да се получи в 
стая № 004 в сградата на Община Балчик. На 
основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Балчик пред 
Административния съд – Добрич. 
1243

65. – Община Банско на основание чл. 129, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с 
Решение № 894 от 30.01.2023 г. от протокол № 49 
от 30.01.2023 г. на Общинския съвет – гр. Банско, 
е одобрен проект за ПУП – парцеларен план 
(ПП) за изграждане (рехабилитация) за външната 
водоснабдителна система на гр. Добринище на 
довеждащи водопроводи и водохващания. На ос
нование чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ решението 
подлежи на обжалване чрез Община Банско до 
Административния съд – Благоевград.
1296

5. – Община Благоевград на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) за промяна предназначението на имот 
с идентификатор 04279.120.57 по кадастралната 
карта на Благоевград от „полски път“ в „път с 
трайна настилка“ за осигуряване на транспортен 
достъп до имот с идентификатор 04279.120.54 
в местността Телкиев андък с трасе, засягащо 
имоти с идентификатори 04279.120.30 (нива – об
щинска собственост), 04279.88.5 (селскостопански, 
горски, ведомствен път – общинска собственост) 
и 04279.120.39 (нелесопригодна площ, дървесна 
растителност, храсти – общинска собственост) по 
кадастралната карта на Благоевград. Проектът 
се намира в стая № 218 в сградата на Община 
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ заинтересованите лица могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администра
ция – Благоевград.
1330

2. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1 и 
чл. 16, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 4710  
от 31.01.2023 г. на Общинския съвет – Бургас, е 
одобрен подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с 
идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10 
и 07079.13.11 по КК на гр. Бургас в м. До село, 
землище на кв. Банево, гр. Бургас. Решението 
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред 
Административния съд – Бургас, в 30дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
1258

3. – Община Бургас на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 4713 
от 31.01.2023 г. на Общинския съвет – Бургас, е 
одобрен подробен устройствен план (ПУП – ПП) 
за трасе на водопровод ∅ 90 за обслужване на 
имоти в кадастрален район 72151.37 по КК на 
с. Твърдица, община Бургас. Решението подлежи 
на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
чрез Общинския съвет – Бургас, пред Админи
стративния съд – Бургас, в 30дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
1259

72. – Община Враца на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 735 от 
протокол № 49 от 27.09.2022 г. на Общинския 
съвет – Враца, е одобрен проект за подробен ус
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за изграждането на обект: „Електропроводно 
кабелно отклонение 20 kV от ВЕ „Скакля“ 
20 kV до новопроектиран трафопост 20/0,4 kV, 
250 kVА за нуждите на съществуваща сграда 
в ПИ 12259.428.33, м. Вратцата, землище на 
гр. Враца“, стартиращо от съществуващ стома
норешетъчен стълб от ВЕ „Скакля“ 20 kV в ПИ 
12259.857.34 – публична държавна собственост, 
вид територия – „горска“, с начин на трайно 
ползване – „природна забележителност“, преми
наващо през ПИ 12259.855.11 – публична държав
на собственост, вид територия – „територия на 
транспорта“, с начин на трайно ползване – „за 
път от републиканската пътна мрежа“, през ПИ 
12259.855.14 – публична общинска собственост, вид 
територия – „урбанизирана“, с начин на трайно 
ползване – „за второстепенна улица“, през ПИ 
12259.855.14 – публична общинска собственост, вид 
територия – „урбанизирана“, с начин на трайно 
ползване – „за паркинг“, и завършващо в новопро
ектиран трафопост. Общата дължина на трасето 
на въздушната кабелна линия е приблизително 
70,00 л. м. Решението може да бъде обжалвано 
чрез Община Враца пред Административния 
съд – Враца, в 30дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“.
1295

29. – Община Вършец на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – трасе на 
електрически подземен кабел за захранване с 
електроенергия, свързващ УПИ X91 в кв. 8 по 
действащия регулационен и застроителен план 
на с. Драганица, община Вършец, област Мон
тана, със съществуващ трафопост № 3, намиращ 
се непосредствено до регулацията на селото на 
североизток от кв. 21 по плана на с. Драганица. В 
частта си в регулация проектът на ПУП – план
схема на техническата инфраструктура извън регу
лацията е ПУП – парцеларен план. Трасето засяга 
поземлен имот с идентификатор 23073.501.9524 
по КК и КР на с. Драганица (ул. Седма – имот, 
публична общинска собственост) и поземлен имот 
с идентификатор 23073.161.5 по КК и КР на зем
лището на с. Драганица (земеделска земя, частна 
собственост). Проектът е изложен за разглеждане 
в сградата на Община Вършец, отдел „Устройство 
на територията“, с адрес: гр. Вършец, община 
Вършец, област Монтана, бул. България № 10, 
ет. 3, стая № 306. На основание чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация – Вършец, 
в едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“.
1283

12. – Община Две могили на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект 
„Нов присъединителен електропровод 110 kV за 
ФвЕЦ Пепелина 35 MW“ в землището на гр. Две 
могили, община Две могили, област Русе, и в 
землището на с. Пепелина, община Две могили, 
област Русе. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държа
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вен вестник“ заинтересуваните лица могат да 
се запознаят с предложения проект в сградата 
на общината (отдел УТС) всеки работен ден от 
8 до 17 ч., както и на интернет страницата на 
Община Две могили, и да направят писмени 
възражения и искания по проекта до общинската 
администрация.
1289

13. – Община Две могили на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект 
„Нов присъединителен електропровод 220 kV 
от възлова станция до подстанция на обекта“ в 
землищата на с. Острица, община Две могили, 
област Русе, с. Широково, община Две могили, 
област Русе, с. Пепелина, община Две могили, 
област Русе, и гр. Две могили, община Две мо
гили, област Русе. 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 в 
сградата на общината (отдел УТС) всеки работен 
ден от 8 до 17 ч., както и на интернет страницата 
на Община Две могили, и да направят писмени 
възражения и искания по проекта до общинската 
администрация.
1290

14. – Община Две могили на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересо
ваните лица, че е изработен проект за подробен 
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) 
за обект „Нови присъединителни електропро
води 400 kV до възлова станция“ в землището 
на гр. Две могили, община Две могили, област 
Русе. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в ед
номесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да се 
запознаят с предложения проект в сградата на 
общината (отдел УТС) всеки работен ден от 
8 до 17 ч., както и на интернет страницата на 
Община Две могили, и да направят писмени 
възражения и искания по проекта до общинската 
администрация.
1291

1. – Община Драгоман на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за ПУП – ИПР за кв. 27 (новообразувани УПИ 
XI – общ., УПИ XII – общ., УПИ ХІІІ – общ., 
УПИ XIV – общ., УПИ XV – общ.), за кв. 32 
(новообразувани УПИ VIII – „зa озеленяване“, 
УПИ ІХ182, 255, УПИ X – „за озеленяване“) и  
обособяване на нов кв. 33 (новообразувани УПИ 
I – „за озеленяване“, УПИ ІІ253, УПИ III, УПИ 
IV – общ., УПИ V – общ., УПИ VI – общ., УПИ 
VII – общ., УПИ VIII – общ., УПИ ІХ252) и 
ПУР за обособяване на нова улична отсечка 
между о.т. 86 и о.т. 87 и между о.т. 87б и о.т. 88 
(новопроектирани осови точки с номера о.т. 200, 
о.т. 201, о.т. 202, о.т. 203, о.т. 204, о.т. 205, о.т. 206). 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат да 
се запознаят с предложения проект в сградата 
на Община Драгоман, стая № 12, и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
1272

20. – Община Елин Пелин на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
№ 980 от протокол № 45 от 24.11.2022 г. на Об

щинския съвет – Елин Пелин, е одобрен проект 
за ПУП – парцеларен план за транспортен достъп 
до ПИ с идентификатор по КККР № 27303.60.22 с 
отреждане „за складове, търговия и офиси“, зем
лище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, 
през части от ПИ с идентификатор по КККР 
№ 27303.58.282, землище на гр. Елин Пелин, об
щина Елин Пелин. Преписката се намира в отдел 
УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1 в сградата 
на общината. Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 
30дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
1219

1. – Община гр. Искър, област Плевен, на 
основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава на за
интересованите лица, че с Решение № 496 от 
26.01.2023 г. на Общинския съвет – гр. Искър, е 
одобрен ПУП – ПП за обект: „Пътна връзка с 
републиканска пътна мрежа (републикански път 
ІІ13) на извозващ път от концесионната територия 
на находище „Феникс“, землището на гр. Искър, 
община Искър, област Плевен“. На основание 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Плевен.
1164

1. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
местен път за транспортен достъп до поземлен 
имот с идентификатор 06848.12.20, засягащ част 
от ПИ 06848.11.391, и двата с начин на трайно 
ползване „пасище“, общинска публична соб
ственост, с площ 0,643 дка в местност Даскалов 
соргун, землище Бузовград, община Казанлък. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да разгледат проекта 
в стая № 18 на Община Казанлък и да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта.
1189

3. – 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 позем
лен имот (ПИ) с идентификатор 87641.156.538 с 
НТП – „за производствени и складови дейности“, 
преминаващ през ПИ с идентификатор 87641.156.3, 
с начин на трайно ползване (НТП) – „нива“, соб
ственост на „Еврозид“ – ЕООД, с проектна дъл
жина на трасето на ел. провода 102 м и сервитут 
204 кв. м, и парцеларен план на пътна връзка за 
същия, преминаващ през ПИ с идентификатор 
87641.131.208 и с НТП – „за селскостопански, 
горски, ведомствен път“, всички в землището на 
с. Ясеново, община Казанлък, с проектна дължина 
на трасето 6079 м. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица мо
гат да разгледат проекта в стая № 18 на Община 
Казанлък и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта.
1192

80. – Община Каолиново, област Шумен, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 351 по протокол № 42 от 10.02.2023 г. 
на ОбС – Каолиново, е одобрен подробен ус
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тройствен план – плансхема и парцеларен план 
за външно електрозахранване – подмяна на 
съществуващ ТМ 25020/0,4 kV в съществуващ 
ТП и нова кабелна линия НН 0,4 kV от ТНН 
до ШК4 към „Дестилерия за етеричномаслени 
култури“ в ПИ 44865.1.4 по кадастралната карта 
на с. Лятно, община Каолиново, област Шумен. 
Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Шумен, чрез Община Каолиново.
1245

4. – Община Костенец на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
граждани и юридически лица, че с протокол № 1 
от заседание на Общинския съвет – Костенец, от 
26.01.2023 г. е одобрен проект на ПУП – ПП и ПС 
за обект: „Подземна кабелна линия – 20 kV от 
съществуващ „ВЕЛ 20 kV „Пчелин“ в имот с иден
тификатор 56993.9.351 до имоти с идентификатори 
56993.33.522 и 56993.40.434 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Подгорие, община 
Костенец, с възложител „Солар Плант“ – ООД. 
Справка и допълнителна информация може да се 
получи в стая № 34, ет. 4 в сградата на общинската 
администрация – Костенец. На основание чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 30дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Община Костенец пред Админис
тративния съд – София област.
1220

48. – Община Котел на основание чл. 129, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните страни, че 
с Решение № 580 от 30.01.2023 г. на Общинския 
съвет – гр. Котел, е одобрен подробен устрой
ствен план  –  парцеларен план (ПУП – ПП) 
за елемент на техническата инфраструктура за 
линеен обект: „Кабелна линия 20 kV от Килия 
№ 16 от ЗРУ 20 kV на п/ст „Котел“ 110/20 kV до 
ПИ 39030.503.32, гр. Котел, община Котел, област 
Сливен, засягащ ПИ 39030.503.34, ПИ 39030.503.36 
и ПИ 39030.503.40, за захранване с електроенергия 
на „Фотоволтаична централа в ПИ 39030.503.32, 
намиращ се в землището на гр. Котел, промиш
лена зона“. Проектът за ПУП – ПП е изложен 
за разглеждане в Община Котел, стая № 6. На 
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Котел пред 
Административния съд – Сливен.
1255

990. – Община Куклен на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 680, взето на редовно заседание 
с протокол № 63 от 24.02.2023 г. на Общинския 
съвет – Куклен, е одобрен подробен устройствен 
план – парцеларен план за обект: „Външно кабел
но захранване – два броя кабелни линии КЛ 20 
kV от същ. РУ 20 kV на БКТП „БЕ ПЕТ“ до нова 
РУ на нов БКЗРУ в имот 40467.11.588, с дължина 
666 м и КЛ 20 kV от нова РУ на нов БКЗРУ в 
имот 40467.11.588 до нов ЖР стълб, монтиран в 
оста на ВЛ 20 kV „Маргарита“ с дължина 92 м 
на ФЕЦ в имот № 40467.11.588, местност Бунара 
Йолу, землище на гр. Куклен, община Куклен, 
област Пловдив“. На основание чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 
30дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Куклен, пред 
Административния съд – Пловдив.
1359

122. – Община Несебър на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 846 от 
протокол № 32 от 16.02.2023 г. на Общинския 
съвет – Несебър, е одобрен проект за изменение 
на подробния устройствен план – план за застро
яване на к.к. Слънчев бряг – Запад, в частта му по 
отношение на УПИ I449, идентичен с поземлен 
имот с идентификатор № 51500.507.228 по кадас
тралната карта на гр. Несебър, в кв. 3101 по плана 
на к.к. Слънчев бряг – Запад, в съответствие с 
номера му по кадастрална карта; променя се 
отреждането от „За курортно строителство“ в 
„За курортно и жилищно строителство“; запазва 
се устройствената им зона „Ок“ и се установя
ват следните устройствени показатели за УПИ 
I228 (ПИ 51500.507.228): плътност на застроява
не – 30 %, Кинт. – 1,5, Нкорниз – 15 м, минимал
но озеленена площ – 50 %, и паркиране в имота 
съгласно приложените чертежи и таблици със 
съответните цветове, сигнатури, надписи и раз
мери, неразделна част от решението. Решението 
може да бъде оспорено от заинтересованите лица 
в 30дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
1221

65. – Община Омуртаг на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (план за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите 
на урбанизираните територии) за обект: „При
съединяване на фотоволтаична електроцентрала 
към електропреносна мрежа на „ЕСО“ – ЕАД, 
в подстанция „Омуртаг“ в ПИ 53535.221.243 в 
землището на гр. Омуртаг, община Омуртаг, 
област Търговище“. Трасето на кабелната линия 
преминава през ПИ № 81147.12.4, община Омуртаг, 
с. Чернокапци, вид собственост: частна, чужди 
физически и юридически лица, вид територия: 
земеделска, НТП: пасище; ПИ № 55381.46.39, 
община Омуртаг, с. Паничино, вид собственост: 
общинска публична, вид територия: земеделска, 
НТП: пасище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация. Проектът е 
изложен за проучване в сградата на общинската 
администрация – гр. Омуртаг, ет. 2, стая № 17.
1154

75. – Община Павликени на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 693 от 
26.01.2023 г. Общинският съвет – Павликени, е 
одобрил проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на 
техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии за обект: „Път IV клас 
от път III303 при км 36+770 до ул. Юнак, гр. Бяла 
черква (начало на регулацията на гр. Бяла черква), 
община Павликени, област Велико Търново“, с 
възложител: Община Павликени, представлявана 
от инж. Емануил Манолов – кмет на общината.
1174

76. – Община Павликени на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение№ 691 от 
26.01.2023 г. Общинският съвет – Павликени, е 
одобрил проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на 
техническата инфраструктура извън границите на 
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урбанизираните територии – ел. кабел – външно 
ел. трасе за присъединяване на обект ФВЕЦ към 
енергийната мрежа, намиращ се в УПИ II – „за 
производство на електроенергия“, в кв. 162 по 
ПУП на гр. Павликени, община Павликени, 
област Велико Търново, с възложител: „Евклипс 
Енерджи 1“ – ООД, ЕИК 206337414, с адрес на 
управление: с. Бачево, ул. Рила № 35, община 
Разлог, област Благоевград.
1175

4. – Община „Марица“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за подробен устройствен 
план – ПУП – парцеларен план за обект: Път
на връзка за ПИ 223.210 и 223.256 (нов УПИ 
223.265 – складова дейност и ООД), по к.к. на 
с. Труд, община „Марица“. Проектът се намира 
в сградата на общинската администрация, стая 
№ 406, и може да се разгледа от заинтересовани
те лица, които в едномесечен срок от датата на 
обнародването в „Държавен вестник“ могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до община „Марица“, област 
Пловдив, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
1312

5. – Община „Марица“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за подробен устройствен 
план – ПУП – парцеларен план за обект: Имот с 
идентификатор 61412.11.34 – полски път, с цел оси
гуряване на транспортен достъп до новообразуван 
имот с идентификатор 61412.11.41 (стар 61412.11.21) 
и съседни по кадастралната карта на с. Радиново, 
местност Край село, община „Марица“, във връз
ка с процедура за промяна предназначението на 
земеделска земя. Проектът се намира в сградата 
на общинската администрация, стая № 406, и 
може да се разгледа от заинтересованите лица, 
които в едномесечен срок от датата на обнарод
ването в „Държавен вестник“ могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до община „Марица“, област Пловдив, 
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
1314

6. – Община „Марица“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за подробен устройствен 
план – ПУП – парцеларен план за обект: Про
ектиране на пътища на територията на община 
„Марица“ в индустриална зона „Марица“ – част 
от Тракия икономическа зона: „Обслужващ път 5  
по следите на полски пътища с ид. 61412.18.89 и 
61412.18.90, м. Кривата нива по КККР на с. Ра
диново, община „Марица“, област Пловдив“; 
„Обслужващ път 4 по следите на полски пътища 
с ид. 61412.18.92, м. Кривата нива по КККР на 
с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив“; 
„Обслужващ път 2 по следите на полски пътища 
с ид. 61412.80.308, м. Кривата нива по КККР на 
с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив“. 
Проектът се намира в сградата на общинската 
администрация, стая № 406, и може да се разгледа 
от заинтересованите лица, които в едномесечен 
срок от датата на обнародването в „Държавен 
вестник“ могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до община 
„Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ.
1313

5. –  Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ 
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен 
проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) за обект: „Външно кабелно ел. 
захранване 1 kV на „Жилищна сграда“ в ПИ с ид. 
по КК 87240.35.293, масив 35, местност Агълите, 
землище с. Ягодово, община „Родопи“. Проект
ното трасе преминава през поземлени имоти с 
идентификатори 87240.35.302 и 87240.35.356 по 
кадастралната карта на землище с. Ягодово, об
щина „Родопи“. Дължината на трасето е 8,14 м 
съгласно 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 
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.
1326

4. – Община Полски Тръмбеш на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработена 
плансхема към обект: „Изграждане на съоръ
жение на техническа инфраструктура – ел. кабел 
20 kV за трасе от ПИ 53014.500.2074 до същест
вуващ СРС в ПИ 53014.500.2503 по КККР на 
с. Обединение“. Проектът е на разположение за 
разглеждане в Община Полски Тръмбеш, отдел 
„Устройство на територията“, ет. 3, стая № 303. 
Заинтересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
за подробен устройствен план до общинската 
администрация в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“.
1287

3. – Община Приморско на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 445 от 26.01.2023 г., прието с 
протокол № 41 от 26.01.2023 г. от Общинския 
съвет – гр. Приморско, е одобрен проект за изме
нение на ПУП – ПУР за улица с о.т. 76, о.т. 307, 
о.т. 308 и част от източната полуширина на улица 
с о.т. 75, о.т. 76, о.т. 77, засягащ поземлени имоти 
№ 37023.501.145, № 37023.501.550, № 37023.501.577, 
№ 37023.501.657, № 37023.501.658 и № 37023.501.807 
по КККР на гр. Китен, община Приморско, с цел 
отпадане на улица с о.т. 76, о.т. 307 и о.т. 308 и 
промяна на част от източната полуширина на 
улица с о.т. 75, о.т. 76 и о.т. 77. На основание 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Приморско до 
Административния съд – Бургас.
1169

4. – Община Приморско, дирекция „УТАС“, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересованите лица, че е изработен проект 
за ПУП (ПРЗ) в обхват ПИ № 37023.501.67 и 
ПИ № 37023.501.68 по КККР на гр. Китен с цел: 
продължение на ул. Урдовиза от ул. Атлиман до 
ул. 12а с необходимия габарит за двупосочно 
движение през ПИ 37023.501.68 по КККР на 
гр. Китен; продължение на ул. Бриз от ул. Ат
лиман до ул. 12а през ПИ 37023.501.67 по КККР 
на гр. Китен; урегулиране на ПИ 37023.501.68 
по КККР на гр. Китен в УПИ I – „за ОО“, в 
нов кв. 51Б, УПИ II – „за хотел“, в нов кв. 51,  



БРОЙ 21  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  91   

и УПИ III – „за ОО“, в нов кв. 51; урегулиране 
на ПИ 37023.501.67 по КККР на гр. Китен в 
УПИ I – „за парк“, в нов кв. 51А; предвижда
не на застрояване при спазване на следните 
градоустройствени показатели: за УПИ I – „за 
ОО“, в нов кв. 51Б, и УПИ III – „за ОО“, в нов 
кв. 51 – плътност – 60 %, Кинт. – 1,8, озеленява
не – 40 %, етажност – от 1 до 4, височина – от 
4 до 11,50 м, и за УПИ II – „за хотел“, в нов 
кв. 51 – плътност – 30 %, Кинт. – 1,5, озеленява
не – 50 %, етажност – от 1 до 4, височина – от 4 
до 11,50 м. Проектът е приет с решение по т. 3 
от протокол № 1 от 22.02.2023 г. на Общинския 
експертен съвет по устройство на територията 
(ОЕСУТ) при Община Приморско. Проектът се 
съхранява в дирекция „УТАС“ и може да бъде 
предоставен за разглеждане от заинтересованите 
по всяко време на работния ден. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ недовол
ните могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта.
1288

6. – Община Русе на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен про
ект за ПУП – парцеларен план за техническа 
инфраструктура извън урбанизираната терито
рия – 2 бр. ел. кабели за присъединяване на ФЕЦ 
в ПИ 63427.10.1806 в м. Арнауд дере, землище на 
гр. Русе, община Русе, през имоти с идентифика
тори 63427.10.1023 и 63427.10.1881 с НТП „За вто
ростепенна улица“ – общинска собственост. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
1256

2. – Община Септември, област Пазарджик, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект на ПУП – парцеларен план за 
трасе на електропровод НН от имот с идентифи
катор 66264.11.608 до трафопост „Кафта“ в имот 
66264.11.603 по КК на землище гр. Септември. 
Трасето на електропровода се предвижда да за
почне от „Фотоволтаична електроцентрала, раз
положена в имот 66264.11.608, пресича северната 
граница на имота и навлиза в имот 66264.11.603, 
където следва южната и северната граница на 
отстояние 3,6 м, до трафопост „Кафта“. Дължината 
на проектното трасе на електропровода е около 
163,00 м, като в имот 66264.11.603 е приблизи
телно 85,00 м, за което има договор по чл. 192 и 
193 от ЗУТ. Заинтересованите лица могат да се 
запознаят със съдържанието на проекта в отдел 
„АТУ“, ет. 3 в Община Септември. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинската админи
страция в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
1263

6. – Община Сливен на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на 
техническата инфраструктура извън границите 
на населените места и селищните образувания 
за трасе на подземен ел. кабел 1 kV от ТП/БКТП 
„КЗС Струпец“, КЛ/ВЛ „Асфалтова база“, ПС 
„Бинкос“, до ПИ 69986.32.232, отреден „За ФЕЦ и 

склад“ и преминаващ и засягащ със своя сервитут 
ПИ 69986.32.199 и ПИ 69986.42.2 с НТП „за мес
тен път“, общинска собственост, ПИ 69986.32.326 
с НТП „друг вид поземлен имот без определено 
стопанско предназначение“, общинска собственост, 
и ПИ 69986.32.232 с НТП „за електроенергийно 
производство“, собственост на физическо лице, 
всички в землище с. Струпец, община Сливен. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтере
суваните лица могат да направят писмени възра
жения по проекта до общинската администрация.
1332

6а. – Община Сливен на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на 
техническата инфраструктура извън границите 
на населените места и селищните образувания 
за трасе на подземен ел. кабел 1 kV от ТП/БКТП 
„КЗС Струпец“, КЛ/ВЛ „Асфалтова база“, ПС 
„Бинкос“, до ПИ 69986.32.237, отреден „За ФЕЦ и 
склад“ и преминаващ и засягащ със своя сервитут 
ПИ 69986.32.199 и ПИ 69986.42.2 с НТП „за мес
тен път“, общинска собственост, ПИ 69986.32.326 
с НТП „друг вид поземлен имот без определено 
стопанско предназначение“, общинска собственост, 
и ПИ 69986.32.237 с НТП „за електроенергийно 
производство“, собственост на физическо лице, 
всички в землище с. Струпец, община Сливен. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтере
суваните лица могат да направят писмени възра
жения по проекта до общинската администрация.
1333

6б. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение 
на ПУП – парцеларен план за линейните обекти 
на техническата инфраструктура извън границите 
на населените места и селищните образувания за 
трасе на ел. кабел 20 kV от нов ЖБ стълб в ПИ 
67338.108.29, ВЛ „Летище“, ПС „ТЕЦ Сливен“, до 
нов ТП в ПИ 67338.108.37, отреден „За автосалон и 
автосервиз“ и преминаващ и засягащ със своя сер
витут ПИ 67338.108.29 с НТП „за селскостопански, 
горски, ведомствен път“, общинска собственост, 
ПИ 67338.108.38 с НТП „нива“, собственост на 
юридическо лице, и ПИ 67338.108.39 с НТП „друг 
вид нива“, собственост на физическо лице, местност 
Бършен, землище гр. Сливен. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения по проекта до 
общинската администрация.
1334

94. – Община гр. Сопот, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (план за елементите 
на техническата инфраструктура извън грани
ците на урбанизираните територии) за обект: 
ПУП – парцеларен план за отливен канал в ПИ 
68080.27.521 по КККР на гр. Сопот. Общата дъл
жина на отливния канал е 1397,32 м, като трасето 
на отливния канал започва от съществуващ ко
лектор в ПИ 68080.130.528 – местен път, публична 
общинска собственост – преминава през имота 
и продължава през имоти 68080.71.128 – мес
тен път, публична общинска собственост, и 
68080.27.521 – местен път, публична общинска 
собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
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в едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ заинтересованите лица могат да се 
запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата 
на Община Сопот и да направят писмени въз
ражения, предложения и искания по проекта до 
общинската администрация.
1165

215. – Община гр. Средец с Решение № 709 на 
Общинския съвет – гр. Средец, от 25.01.2023 г. 
по протокол № 43 на основание чл. 129, ал. 1 
от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 от ЗМСМА 
одобрява подробен устройствен план – парцела
рен план (ПУП – ПП) за обект „Кабелно трасе 
към фотоволтаична централа с инсталационна 
мощност 376 kWp в ПИ 24712.57.341 по КККР на 
с. Дюлево, община Средец“. На основание чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ в 30дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ решението подлежи на 
обжалване чрез Община Средец до Администра
тивния съд – Бургас.
1238

230 .  –  Община г р .  Ср ед ец ,  д и р ек ц и я 
„УТСБКС“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ 
обявява на заинтересуваните лица по чл. 131 
от ЗУТ, че е изработен проект за подробен ус
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за елементи на техничес ката инфраструктура 
за обект: „Метан станция за компресиране на 
природен газ в цилиндрични съдове – тубоси, 
в ПИ с идентификатор 20273.28.52 по КККР на 
землището на с. Дебелт, община „Средец“. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересованите могат да се запознаят с проекта в 
Община Средец, стая № 110, ет. 1, и да направят 
писмени предложения и възражения по него, ако 
имат такива, пред общинската администрация.
1239

4. – Община Стражица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани 
и пряко засегнати страни, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен план, 
плансхема за обект: „Електропровод“ от „БКТП“ 
в УПИ IХ7 в кв. 17 по ПУП – ПР на с. Николаево 
до стълб № 29 в имот с идентификатор 51593.117.1 
по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Николаево, община Стражица, област Велико 
Търново. Общата дължина на трасето е 279 м, 
като от тях 1 м попада в имот на възложителя, 
123 м попадат в улица с о.т. 45 – 49 – 48 и оста
налите 155 м попадат в имот с идентификатор 
51593.117.1 – общинска собственост. Възложител е 
„Видеолаб“ – ЕООД. Преписката се намира в стая 
№ 112 в общинската администрация – Стражица. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните и пряко засегнати страни имат 
право на писмени възражения, предложения и ис
кания по проекта до общинската администрация.
1284

4а. – Община Стражица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани 
и пряко засегнати страни, че е постъпил проект 
за частично изменение на действащ подробен 
устройствен план – план за регулация (ЧИ на 
ПУП – ПР) в обхват: УПИ ХIХ в кв. 135, УПИ 
V – „за производственоскладови дейности и тър
говия“, в кв. 136 и улица с о.т. 119а – 117б – 118б, 
гр. Стражица, община Стражица, област Велико 
Търново. Възложители са Калин Цонев и Сте
лиян Цанев. Преписката се намира в стая № 112 

в общинската администрация – Стражица. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните и пряко засегнати страни имат 
право на писмени възражения, предложения и ис
кания по проекта до общинската администрация.
1285

4б. – Община Стражица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересова
ни и пряко засегнати страни, че е изработен 
проект за частично изменение на действащ 
подробен устройствен план – план за регулация 
(ПУП – ПР) в обхват: кв. 143 и 144, гр. Стражи
ца, община Стражица, област Велико Търново. 
Възложител е Община Стражица. Преписката 
се намира в стая № 112 в общинската админи
страция – Стражица. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните и пряко 
засегнати страни имат право на писмени въз
ражения, предложения и искания по проекта до 
общинската администрация.
1286

4в. – Община Стражица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани 
и пряко засегнати страни, че е изработен проект 
за частично изменение на действащ подробен ус
тройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) в 
обхват: кв. 96 и 160 и улици с о.т. 194 – 193 – 190 –  
191 – 192, 194а – 189а – 189 – 188, 247 – 248 – 249 –  
250 – 250а – 189 – 187, гр. Стражица, община 
Стражица, област Велико Търново. Възложител е 
Община Стражица. Преписката се намира в стая 
№ 112 в общинската администрация – Стражица. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните и пряко засегнати страни имат 
право на писмени възражения, предложения и ис
кания по проекта до общинската администрация.
1293

60. – Община Сърница на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за разглеж
дане и одобряване проект на ПУП – трасе за 
изграждане на нова КЛ СН, КЛ НН и нов БКТП 
в местност Орлино по кадастралната карта на 
гр. Сърница. Съгласно изготвения проект се 
предвижда изграждане на нова кабелна линия 
20 kV. Трасето е предвидено да започва от нов 
ЖР стълб, който е в сервитута на съществу
ваща кабелна линия в ПИ 70648.174.75 (частна 
собственост), която кабелна линия е в обхват 
на ПИ 70648.174.149 (частна собственост – за 
което има учредено право на строеж), като в 
същия имот се изгражда нов БКТПКЛ СН. От 
нов БКТПКЛ СН се предвиждат две нови КЛ 
НН, които да преминат през ПИ 70648.1.484 
(публична общинска собственост с НТП – за 
селскостопански, горски, ведомствен път), да 
се насочат на изток и да преминат през ПИ 
70648.1.490 (публична общинска собственост с 
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен 
път), като продължат на север и юг; на север 
ще се изгради ново ЕТ пред ПИ 70648.174.150, 
ПИ 70648.174.42 и ПИ 70648.174.14 и завършва до 
ново ЕТ до границата на ПИ 70648.174.11 и ПИ 
70648.174.12, на юг ще завърши до ново ЕТ до 
границата на ПИ 70648.174.151. В ПИ 70648.174.149, 
видно от нот. акт № 86 от 27.10.2022 г., учредено 
е право на строеж за изграждане на енергиен 
обект, представляващ бетонен трансформаторен 
пост със застроена площ 6,10 кв. м, като са 
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учредени също така и право на преминаване и 
право на прокарване на електропровода през 
същия имот. Дължината на проектното трасе 
да бъде 712 л.м. Проектът се намира в сградата 
на общинската администрация – Сърница, ет. 3, 
отдел ТСУ. Съобразно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ се 
предоставя възможност на заинтересованите лица 
в едномесечен срок от датата на обнародване на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“ да 
представят в деловодството на Община Сърница 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта.
1264

1. – Община Тервел, област Добрич, на осно
вание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинте
ресованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изготвен 
проект за подробен устройствен план – парце
ларен план (ПУП – ПП) за линейни обекти на 
техническата инфраструктура извън границите 
на населените места по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ 
за подземен електропровод от съществуващ СбС 
№ 1 след РОС „Жегларци 3“ в ПИ 29035.31.23 
през ПИ 29035.30.82 по КК на с. Жегларци и ПИ 
53953.31.136 до проектен трафопост тип БКТП 
20/0.4 kV в ПИ 53953.54.23 по КК на с. Орляк. 
Имот с идентификатор 29035.31.23 е „земеделска 
територия“, НТП – „нива“, собственост на ДПФ, 
имот 29035.30.82 е „територия на транспорта“, 
НТП – „път от републиканската пътна мрежа“, 
публична държавна собственост, а имот с иден
тификатор 53953.54.23 е с трайно предназначение 
на територията „земеделска“ с начин на трайно 
ползване „овощна градина“. Трасето в земеделска 
територия е с дължина 7 л. м, през ПИ 29035.30.82 
и ПИ 53953.31.136, представляващи път от репу
бликанската пътна мрежа, с дължина 874,80 л. 
м, а в ПИ 53953.54.23 – 3 л. м; площта на БКТП 
е 12 кв. м; посочени са сервитутите на енергий
ните мрежи. Поземлен имот с идентификатор 
53953.54.23 е собственост на Фикрет Мюмюн Ахмед 
с нот. акт № 162, том IV, рег. № 1575/2.07.2007 г. 
Проектът е изложен за разглеждане в общинска
та администрация – Тервел, ул. Св. св. Кирил и 
Методий № 8, стая № 110. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица по чл. 131 
от ЗУТ могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“.
1257

237. – Община Троян на основание чл. 129, 
ал. 1 и чл. 150, ал. 3 от ЗУТ съобщава на за
интересуваните собственици, че с Решение 
№ 872 от протокол № 38 от 26.01.2023 г. на 
Общинския съвет – Троян, е одобрен подро
бен устройствен план – план за регулация 
за частично изменение плана за регулация 
(ПУП – ПР за ЧИПР) като част от комплек
сен проект за инвестиционна инициа тива 
(КПИИ) на кв. 312, 352 и 353 по плана на ЦГЧ 
на гр. Троян, като се премахва проектна улица  
с осови точки (о.т.) 1197 – 1198 и се създава нова 
улица с кръгово кръстовище с о.т. 2115 – 2116 –  
2117 – 2118 – 2119 – 2120 – 2121; премахва се и 
част от уличната регулация на ул. Захари Сто
янов, като се създава нова о.т. 2114; издадено 
е Разрешение за строеж № 16 от 7.02.2023 г. за 
обект „Реконструкция надлез до жп гара в пеше
ходен“, с местонахождение: поземлени имоти с 
идентификатори 73198.502.476 и 73198.502.468 по 
КК на гр. Троян, съгласно одобрен инвестиционен 

проект № 5/7.02.2023 г. Комплексният проект за 
инвестиционна инициатива (КПИИ) е изложен 
в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31, 
където е на разположение на заинтересуваните 
лица за разглеждане. При несъгласие с КПИИ 
същият може да бъде обжалван на основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ пред Административ
ния съд – Ловеч, чрез кмета на община Троян 
в 30дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. 
1170

Административният съд – Варна, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че по протест от прокурор в Районната 
прокуратура – Варна, ТП – Провадия, против 
разпоредбите на чл. 17 и 19 от Наредбата за оп
ределяне и администриране на местните такси 
и цени на услугите на територията на община 
Ветрино, приета с Решение № 297 по протокол 
№ 22 от 28.05.2021 г., в сила от 1.06.2021 г., е 
образувано адм. д. № 173/2023 г. по описа на 
АС – Варна, VII тричленен състав, което е на
срочено за 27.04.2023 г. от 10,30 ч. Всеки, който 
има правен интерес, може да се присъедини към 
оспорването или да встъпи като страна наред с 
административния орган до началото на устните 
състезания при всяко положение на делото, без 
да има право да иска повтаряне на извършени 
процесуални действия. 
1249

Административният съд – Пловдив, първо 
отделение, ІІІ състав, съобщава, че е образува
но адм. д. № 8 по описа на съда за 2023 г. по 
жалби на Елена Николова Брънгова и на Блага 
Николова Кавръкова с искане за отмяна като 
незаконосъоб разно на Решение № 521, взето с 
протокол № 22 от 24.11.2022 г. на Общинския 
съвет – Пловдив, с което е одобрен окончате
лен проект за изменение на общия устройствен 
план на гр. Пловдив ведно с устройствени зони, 
устройствени показатели и правила и нормативи 
за прилагане, в частта относно поземлен имот 
с идентификатор 56784.532.717, област Пловдив, 
община Пловдив, гр. Пловдив, район „Южен“, 
бул. Коматевско шосе, вид собственост – частна, 
вид територия – урбанизирана, НТП – ниско 
застрояване (до 10 м), площ 3061 кв. м, стар но
мер – 717 (част 7), квартал 8, по плана на кв. Хр. 
Смирненски – юг, по КККР на гр. Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД1848 от 3.06.2009 г. 
на изпълнителния директор на АГКК. Делото е 
със страни: жалбоподатели – Елена Николова 
Брънгова и Блага Николова Кавръкова, и от
ветник – Общинският съвет – Пловдив. Заинте
ресованите лица могат да се конституират като 
ответници по делото в едномесечен срок от обна
родването на съобщението в „Държавен вестник“ 
чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена и 
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има 
такъв – 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
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тересованото лице желае да бъде конституирано 
в производството като ответник; 7. подпис на 
заявителя. Към заявлението следва да се при
ложат писмени доказателства, удостоверяващи 
качеството на заинтересовано лице на заявителя. 
Административно дело № 8/2023 г. е насрочено в 
открито съдебно заседание на 27.04.2023 г. от 14 ч.
1250

Административният съд – Пловдив, на основа
ние чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е образувано 
адм. д. № 114 по описа на съда за 2023 г. по жалба 
на „Акебия груп“ – ЕООД, с искане за отмяна 
като незаконосъобразно на Решение № 521, взето 
с протокол № 22 от 24.11.2022 г. на Общинския 
съвет – Пловдив, с което е одобрен окончателен 
проект за изменение на общия устройствен план 
на гр. Пловдив ведно с устройствени зони, ус
тройствени показатели и правила и нормативи 
за прилагане, в частта относно собствения на 
дружеството поземлен имот с идентификатор 
56784.18.214 по КККР на гр. Пловдив. В едноме
сечен срок от деня на обнародване на съобще
нието в „Държавен вестник“ заинтересованите 
лица могат да се конституират като ответници 
в съдебното производство чрез подаване на за
явление до Административния съд – Пловдив, 
което следва да съдържа: 1. трите имена и адре
са, телефон, факс и електронен адрес, ако има 
такъв – 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, седалището и 
последния посочен в съответния регистър адрес на 
управление и електронния му адрес; 4. номера на 
делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който 
го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице 
желае да бъде конституирано в производството 
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към за
явлението се прилагат писмени доказателства, 
удостоверяващи качеството на заинтересувано 
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо 
да се правят искания за отмяна на решението, 
както и за присъединяване към подадени жалби 
в законоустановения срок. Делото е насрочено в 
открито заседание за 20.04.2023 г. от 9 ч.
1276

Административният съд – Софияград, съ
общава, че е постъпила жалба с вх. № 97583 
от 2.10.2020 г. по описа на Министерството на 
здравеопазването (МЗ), подадена от Гинка Трен
дафилова Минчева срещу Заповед № РД01489 от 
31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването, 
с която на основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 
и 11 и чл. 63в от Закона за здравето (ЗЗдр) са 
въведени временни противоепидемични мерки 
на територията на Република България, смятано 
от 1.09. до 30.09.2020 г., по която е образувано 
адм. д. № 10236/2020 г. по описа на Администра
тивния съд – Софияград, ІІІ тричленен състав, 
насрочено за 31.03.2023 г. от 10,15 ч. Всеки, който 
има правен интерес, може да се присъедини към 
оспорването или да встъпи като страна наред с 
административния орган до началото на устните 
състезания при всяко положение на делото, без 
да има право да иска повтаряне на извършени 
процесуални действия.
1252

Административният съд – Софияград, на 
основание чл. 218, ал. 1 от Закона за устройство 

на територията съобщава, че е постъпила жалба 
от Георги Димитров Халачев и Таня Симеонова 
Халачева срещу Решение № 653 от 14.10.2021 г. на 
Столичния общински съвет в частта му относно 
съсобствения на жалбоподателите имот, а именно 
УПИ І185, кв. 26, местност В.з. Кокалянски хан
чета, по която е образувано адм.д. № 10685/2022 г. 
по описа на Административния съд – Софияград, 
ІІ отделение, 23 състав, насрочено за 3.04.2023 г. 
от 9,45 ч. В едномесечен срок от деня на обна
родване на съобщението в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да се конституират 
като ответници в производството чрез подаване 
на заявление до съда.
1227

Административният съд – Софияград, второ 
отделение, 24 състав, съобщава, че по жалба на 
Боян Христов Шишков срещу Решение № 653 
на Столичния общински съвет от 14.10.2021 г., 
с което се одобрява проект за ПУП – ИПЗР на 
м. С. Кокаляне, в частта на улична регулация 
на улица от о.т. 649 до о.т. 650 между кв. 21б и 
кв. 28б, ПЗР за поземлен имот 37914.6848.382, 
попадащ в УПИ ХІІ382 – „за трафопост“, и за 
поземлен имот 37914.6848.921, попадащ в УПИ 
ХV991 – „за жс“, от кв. 28б е образувано адм.д. 
№ 10683/2022 г. по описа на Административния 
съд – Софияград, насрочено за разглеждане в от
крито съдебно заседание на 10.05.2023 г. от 13,40 ч. 
Заинтересованите лица могат да се конституират 
като ответници по делото в едномесечен срок от 
деня на обнародването на настоящото съобщение 
в „Държавен вестник“ при подадено заявление 
по чл. 218, ал. 5 и 8 от Закона за устройство на 
територията.
1317

Административният съд – Софияград, второ 
отделение, 24 състав, съобщава, че по жалба на 
Искра Димитрова Антова и Георги Димитров Ан
тов срещу Решение № 653 на Столичния общински 
съвет от 14.10.2021 г., с което се одобрява проект 
за ПУП – ИПЗР на м. С. Кокаляне, в частта за 
изменение на плана за регулация за поземлен 
имот с идентификатор 37914.6843.2127, попадащ 
в УПИ ХІ2127 – „за жс“, и за поземлен имот с 
идентификатор 37914.6843.2128, попадащ в УПИ 
ХII2128 – „за жс“, и двата в кв. 20 по плана на 
в.з. Кокалянски ханчета, район „Панчарево“, е 
образувано адм.д. № 10725/2022 г. по описа на 
Административния съд – Софияград, насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
10.05.2023 г. от 13,50 ч. Заинтересованите лица 
могат да се конституират като ответници по дело
то в едномесечен срок от деня на обнародването 
на настоящото съобщение в „Държавен вестник“ 
при подадено заявление по чл. 218, ал. 5 и 8 от 
Закона за устройство на територията.
1318

Административният съд – София област, пети 
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, 
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Администра
тивния съд – София област, е образувано адм.д. 
№ 220/2023 г. по описа на съда по протест от 
прокурор при РП – Ботевград, против Наредбата 
за изменение и допълнение на Наредба № 9 за 
определяне размера на местните данъци на тери
торията на община Етрополе, приета с Решение 
№ 515 от 21.12.2022 г. на Общинския съвет – Бо
тевград. Делото е насрочено за разглеждане в 
открито съдебно заседание на 5.04.2023 г. от 10 ч.
1319
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Варненският районен съд, 25и състав, при
зовава Тетяна Михайливна Кучер, гражданка на 
Украйна, родена на 27.05.1986 г., сега с неизвестен 
адрес, да се яви в съда като ответница по гр.д. 
№ 13784/2022 г. по описа на Варненския районен 
съд, 25и състав, заведено от Филип Василев 
Тонев, ЕГН 7601231122, с правно основание на 
иска чл. 49, ал. 1 от СК. Ответницата да се яви 
в Районния съд – Варна, в канцеларията на де
ловодството на 25и състав в двуседмичен срок 
от обнародването на съобщението в „Държавен 
вестник“, за да получи препис от исковата молба 
и приложенията към нея по чл. 49, ал. 1 от ГПК. 
При неявяване книжата ще се смятат редовно 
връчени и на ответницата ще бъде назначен особен 
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1228

Районният съд – Пловдив, І брачен състав, 
съобщава на Муамедин Бечири, гражданин на 
Македония, роден на 15.06.1985 г., с неизвестен 
адрес, че е ответник по гр.д. № 16790/2022 г. 
по описа на Районния съд – Пловдив, І брачен 
състав, образувано по искова молба на Албена 
Ангелова Юсева, с предмет чл. 49 от СК, както и 
че следва да се яви в деловодството на Районния 
съд – Пловдив, І брачен състав, в двуседмичен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“, за 
да получи препис от исковата молба и приложе
нията є за писмен отговор в едномесечен срок 
от получаването им съгласно чл. 131, ал. 1 ГПК, 
тъй като в противен случай ще му бъде назначен 
особен представител по делото.
1236

Районният съд – Попово, уведомява Анна 
Александровна Бъчварова, руска гражданка, ро
дена на 2.10.1983 г. в Руската федерация, с ЛНЧ 
1004264269, без регистриран постоянен и/или 
настоящ адрес в Република България, с неиз
вестен адрес в чужбина, че е ответница по гр.д. 
№ 677/2022 г. по описа на Поповския районен съд, 
образувано по предявен от Димитър Николаев 
Бъчваров с ЕГН 8510058240, с адрес гр. Попово, 
ул. Ястребино № 7А, община Попово, област 
Търговище, иск. Указва на ответницата, че в дву
седмичен срок от обнародването на настоящото 
съобщение в „Държавен вестник“ следва да се 
яви в канцеларията на Районния съд – Попово, 
за да получи препис от исковата молба и при
ложенията към нея и да посочи съдебен адрес в 
страната, в противен случай съдът ще є назначи 
особен представител.
1277

Районният съд – Русе, гражданска колегия, 
ХІ състав, уведомява Евгений Николаевич Ве
ренич, роден на 1.09.1989 г. в Република Беларус, 
че в двуседмичен срок от обнародването на 
настоящото съобщение в „Държавен вестник“ 
следва да се яви в канцеларията на Районния 
съд – Русе, ул. Александровска № 57, в качеството 
на ответник по гр.д. № 282/2023 г. по описа на 
Русенския районен съд, за да получи препис от 
исковата молба, депозирана от Габриела Росенова 
ПетковаВеренич, приложените към нея писмени 
доказателства и разпореждане по чл. 131 ГПК. 
Ако в указания срок ответникът не се яви, за да 
получи преписи от исковата молба и приложе
нията, или не посочи съдебен адрес, делото ще 
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК и ще 
му бъде назначен особен представител.
1237

Софийският районен съд, ІІ ГО, 62 състав, при
зовава Джузепе Потенца да се яви в двуседмичен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в 
деловодството на съда, за да получи съответен 
препис от исковата молба и приложенията към 
нея, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД, 
съдържаща искове за осъждане на ответника да 
заплати сума, представляваща стойността на 
незаплатена топлинна енергия и законна лихва 
за забава върху нея, както и за дялово разпре
деление и законна лихва върху тази сума, които 
вземания са във връзка с предоставена от ищеца 
топлинна енергия в топлоснабден имот, намиращ 
се в София, община Красна поляна, ж.к. Люлин, 
бл. 712, вх. В, ет. 7, ап. 32, по която искова молба 
е образувано гр.д. № 1535/2023 г. по описа на СРС, 
ІІ ГО, 62 състав. Предупреждава призоваваното 
лице, че ако въпреки обнародването в „Държавен 
вестник“ не се яви в съда в посочения срок, ще 
му бъде назначен особен представител.
1323

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на Сдружение на 
учителите филолози „Любословие“, София, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно 
общо събрание на 20.04.2023 г. в 11 ч. в София 
на адреса на управление на сдружението: София, 
район „Красно село“, бул. Скобелев № 58, при 
следния дневен ред: 1. приемане на изменения 
в устава на сдружението; 2. вземане на решение 
за прекратяване на сдружението и откриване на 
производство за ликвидацията му; 3. освобож
даване от длъжност и отговорност на всички 
управляващи и представляващи сдружението за 
дейността им в качеството им на управляващи 
и представляващи сдружението; 4. назначаване 
на ликвидатор на сдружението; 5. определяне на 
срок, в който ликвидацията на сдружението да 
бъде извършена; 6. други. При липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще 
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
1338

9. – Управителният съвет на Независимата 
синдикална федерация на търговията, коопера
циите, туризма и услугите – София, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Осмия редовен конгрес 
на федерацията на 20 и 21.04.2023 г. (четвъртък 
и петък) от 13 ч. в хотел „Емералд“, ул. Македо
ния № 61, с. Равда, област Бургас, при следния 
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 
дейността на Независимата синдикална феде
рация на търговията, кооперациите, туризма и 
услугите за периода 2017 – 2022 г.; 2. отчет на 
финансовоконтролната комисия; 3. обсъждане 
и приемане на програма на Независимата син
дикална федерация на търговията, кооперациите, 
туризма и услугите за периода 2023 – 2027 г.; 4. 
приемане на изменения и допълнения на устава 
на федерацията; 5. избор на председател, зам.
председател на федерацията и председател на 
финансовоконтролната комисия; 6. избор на 
управителен съвет; 7. приемане на бюджет на 
федерацията за периода 2023 – 2025 г.; 8. вземане 
на решение за членство на федерацията в КНСБ 
и в други синдикални централи; 9. други. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
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конгресът ще се проведе същия ден от 14 ч., на 
същото място при същия дневен ред.
1248

20. – Координационният съвет на Асоциация 
на Демократичните синдикати (АДС), София, 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква конгрес 
(общо събрание) на синдиката на 22.04.2023 г. 
от 10 ч. в София, УНСС, при следния дневен 
ред: 1. отчет на председателя на АДС за дей
ността на АДС през 2022 г.; 2. приемане на 
финансовия отчет на АДС за 2022 г. и приемане 
на бюджет на АДС за 2023 г.; 3. избор на ново 
ръководство на АДС – председател, ПС и ЦКК; 
4. разни – обсъждане и приемане на решения в 
комисията по решенията. Материалите относно 
провеждането на конгреса се намират в офиса на 
синдиката на ул. Сердика № 21 в София и са на 
разположение всеки работен ден от 10 до 16 ч. 
При липса на кворум конгресът ще се проведе 
от 11 ч. на 22.04.2023 г. на същото място и при 
същия дневен ред. Регистрацията на участниците 
ще се извърши на 22.04.2023 г. от 9 до 10 ч. в 
голямата конферентна зала (ет. 1) на Универ
ситета за национално и световно стопанство 
(УНСС), София.
1328

19. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Съюз на производителите на 
комбинираните фуражи“ – София, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 17 от устава на сдружението 
и решение на управителния съвет от 13.02.2023 г. 
свиква общо събрание на 9.06.2023 г. от 10 ч. в 
зала № 105А на Федерацията на научнотехни
ческите съюзи в България, ул. Г. С. Раковски 
№ 108, София, при следния дневен ред: 1. отче
тен доклад на управителния съвет за дейността 
на сдружението за 2022 г.; 2. отчетен доклад на 
контролния съвет за финансовото състояние на 
сдружението за 2022 г.; 3. приемане на проект за 
дейността и бюджета на сдружението за 2023 г.; 
4. разни. Присъствието на членовете на съюза е 
задължително. При липса на кворум събрание
то ще се проведе един час покъсно при същия 
дневен ред.
1327

1. – Управителният съвет на Международ
ната академия по българознание, иновации и 
култура (МАБИК), София, на основание чл. 26 
от ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава на МАБИК свиква 
общо събрание на сдружението на 10.05.2023 г. 
от 9,30 ч. в залата на ФНСС, бул. Христо Ботев 
№ 71, ет. 2, София, при следния дневен ред: 
1. отчет за дейността на МАБИК през 2022 г.; 
2. ГФО на сдружението през 2022 г.; 3. разни. 
При липса на кворум общото събрание ще се 
проведе един час покъсно на същото място, на 
същата дата и при същия дневен ред. Писмените 
материали по дневния ред са на разположение 
в офиса на сдружението в София, бул. Христо 
Ботев № 71, ет. 1.
1251

1. – Изпълнителното бюро на политичес
ка партия „МОРЕ“ – Бургас, с решение от 
22.02.2023 г. на основание чл. 11, ал. 2, т. 2 от 
устава на партията по инициатива на председа
теля на партията свиква извънреден конгрес на 
ПП „МОРЕ“ на 21.04.2023 г. от 17 ч. в гр. Свети 
Влас, община Несебър, област Бургас, в кон
ферентна зала „Адмирал“, при следния дневен 
ред: 1. промяна в състава на Изпълнителното 
бюро и избор на членове; 2. промяна в състава 
на Централната контролна комисия и избор на 
членове; 3. текущи.
1321

1. – Управителният съвет на сдружение „На
дежда и милосърдие – 2006“ – Дупница, на осно
вание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 31.05.2023 г. от 17,30 ч. в сградата на старата 
поликлиника, ет. 1, при следния дневен ред: 1. 
приемане на отчет за дейността на сдружението; 
2. приемане на финансов отчет на сдружението; 
3. избор на управителен съвет; 4. разни.
1262

1. – Управителният съвет на „Сдружение 
Плов дивско Македонско Благотворително Дру
жество „Гоце Делчев“ – Пловдив, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква отчетноизборно съб
рание на членовете си на 27.05.2023 г. от 11 ч. в 
гр. Пловдив, район „Южен“, в залата на сградата на 
ЦКС – ул. Константин Нунков № 24, при следния 
дневен ред: 1. отчет за дейността на СПМБД „Г. 
Делчев“ за 2022 г.; 2. финансов отчет за 2022 г.; 
3. избор на нов управителен съвет. Материалите 
по дневния ред са на разположение на членовете 
в гр. Пловдив, ул. Гладстон № 13. При липса на 
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събра
нието ще се проведе в 12 ч. на същото място, 
при същия дневен ред независимо от броя на 
присъстващите членове.
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1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Училищно настоятелство „Бъ
деще – 2002 – ТСС“, гр. Сандански, на основа
ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
сдружението на 18.04.2023 г. от 17 ч. в сградата 
на ЗПГ „Климент Тимирязев“, гр. Сандански, 
ул. Георги Казепов № 1, при следния дневен ред: 
1. промяна на наименованието на сдружението; 
2. освобождаване на членове на сдружението 
и приемане на нови членове; 3. избор на нов 
управителен съвет; 4. приемане на нов устав на 
сдружението; 5. разни. 
1234

Поправка. Община с. Борино, област Смолян, 
прави поправка на допусната явна фактическа 
грешка в обявление № 656 (ДВ, бр. 14 от 2023 г., 
стр. 109): думите „Решение № 336 от 21.12.2022 г.“ 
да се четат „Решение № 355 от 25.01.2023 г.“.
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