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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 
1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 
65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 
2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 
112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 
114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 
2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на 
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 
42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 
58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 
99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 
2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 
18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 
61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 
от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 10 
и 103 от 2017 г., бр. 7, 17, 30, 40, 77, 92, 102 
и 105 от 2018 г., бр. 24, 99 и 101 от 2019 г., 
бр. 54, 67 и 103 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и 

бр. 18 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 33, ал. 1 се създава т. 4а:
„4а. лицата с предоставена временна за-

крила и лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2;“.
§ 2. В чл. 34 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думата „бежанец“ се добавя 

„хуманитарен статут“;
б) създава се т. 3а:
„3а. по чл. 33, ал. 1, т. 4а – от датата, оп-

ределена в постановлението на Министерския 
съвет по чл. 40, ал. 10;“.

2. В ал. 2:
а) в т. 2 след думата „бежанец“ се добавя 

„хуманитарен статут“;
б) създава се т. 2а:
„2а. за лицата по чл. 33, ал. 1, т. 4а – от 

датата, определена в постановлението на 
Министерския съвет по чл. 40, ал. 10;“.

3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Лицата с предоставена временна закри-

ла по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и 
бежанците имат право на медицинска помощ 
и медицински услуги по този закон и по 
Закона за здравето при условията и по реда 
за българските граждани с изключение на 
медицинска помощ, оказана в съответствие 
с правилата за координация на системите за 
социална сигурност.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 3. В чл. 39 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 5 думите „както и лица с двой-

но българско и чуждо гражданство, които 
не се осигуряват по реда на този закон“ се 
заличават.

2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Лицата с двойно българско и чуждо 

гражданство, които не се осигуряват по 
реда на този закон, заплащат стойността на 
оказаната им медицинска помощ, освен ако:

1. за тях е в сила международен договор, 
по който Република България е страна или

2. пристигат от държава, на чужденците 
от която е предоставена временна закрила.“

3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 4. В чл. 40 се правят следните допъл-

нения:
1. В ал. 3, т. 7 след думата „бежанец“ се 

добавя „хуманитарен статут“.
2. Създава се ал. 10:
„(10) За лицата с предоставена временна 

закрила, лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и ли-
цата по чл. 40а, ал. 3а с постановление на 
Министерския съвет се определя:

1. доходът, върху който се дължат здрав-
ноосигурителни вноски;

2. срокът, за който се внасят здравнооси-
гурителни вноски;

3. датата, от която възниква задължението 
за здравно осигуряване;

4. датата, от която възникват правата на 
здравноосигурените лица;

5. редът за внасяне на здравноосигури-
телните вноски;

6. източникът на финансиране.“
§ 5. В чл. 40а се правят следните допъл-

нения:
1. Създава се ал. 3а:
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„(3а) Извън случаите по ал. 1 и 2 здрав-
ноосигурителните права на лицата по ал. 1 
след завръщането им в страната може да се 
възстановят при условия и по ред, опреде-
лени с постановлението на Министерския 
съвет по чл. 40, ал. 10, когато пристигат от 
държава, на чужденците от която е предос-
тавена временна закрила.“

2. В ал. 4 след думите „ал. 3“ се добавя 
„и 3а“.

§ 6. В чл. 41, ал. 2 след думите „ал. 3“ се 
добавя „и 3а“.

§ 7. В чл. 80г, ал. 1 накрая се добавя „както 
и на лицата с предоставена временна закрила 
по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и 
бежанците“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Медицинската помощ, оказана на лица 

с предоставена временна закрила, на лица 
по чл. 39, ал. 6, т. 2 и по чл. 40а, ал. 3а до 
влизането в сила на този закон, се заплаща 
на лечебните заведения при условия и по 
ред, определени в постановлението на Ми-
нистерския съвет по чл. 40, ал. 10, освен ако 
не е заплатена или не подлежи на заплащане 
по друг ред, определен със закон или с друг 
акт на Министерския съвет.

§ 9. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 
от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 
и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 
60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 
от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 
2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 
и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., 
бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 
102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г., 
бр. 23, 28, 34, 44, 67, 103, 105 и 110 от 2020 г., 
бр. 21 от 2021 г. и бр. 8, 17 и 18 от 2022 г.) 
в чл. 83 се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В ал. 1 след думата „България“ се 
добавя „чужденците с предоставен статут 
на бежанец, хуманитарен статут и право на 
убежище“, а думите „наравно с“ се заменят 
с „при условията и по реда за“.

2. Създава се ал. 1а:
„(1а) Чужденците с предоставена временна 

закрила имат право на медицинска помощ и 
медицински услуги по чл. 81 и 82 при усло-
вията и по реда за българските граждани с 
изключение на медицинска помощ, оказана в 
съответствие с правилата за координация на 
системите за социална сигурност по смисъла 

на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби 
на Закона за здравното осигуряване.“

3. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя 
„и 1а“.

4. В ал. 3 думите „наравно с“ се заменят 
с „при условията и по реда за“.

5. В ал. 7 думите „допълнителната раз-
поредба“ се заменят с „допълнителните 
разпоредби“.

§ 10. В Закона за убежището и бежанците 
(обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 31 от 
2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., 
бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 15 и 66 
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 80 и 101 от 
2015 г., бр. 33, 97, 101 и 103 от 2016 г., бр. 17, 
24, 34 и 101 от 2019 г. и бр. 89 от 2020 г.) в 
чл. 39 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „ползващи 

се от“ се заменят със „с предоставена“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. на здравно осигуряване, достъпна ме-

дицинска помощ и на медицински услуги при 
условията и по реда за българските граждани, 
с изключение на медицинска помощ, оказана 
в съответствие с правилата за координация на 
системите за социална сигурност по смисъла 
на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби 
на Закона за здравното осигуряване;“.

2. Алинея 3 се отменя.
§ 11. Министерският съвет приема поста-

новлението по чл. 40, ал. 10 в срок до един 
месец от влизането в сила на този закон.

§ 12. Законът влиза в сила от деня на 
обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 47-ото Народно съб- 
рание на 13 април 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Никола Минчев
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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за здра-
вето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 
76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 
71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 
53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 
2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., 
бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 
9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 
и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 
от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 
и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., 
бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 
от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г., бр. 23, 
28, 34, 44, 67, 103, 105 и 110 от 2020 г., бр. 21 от 

2021 г. и бр. 8, 17 и 18 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3 накрая се добавя „и национални 
планове“.

2. В ал. 4 думите „и националните здравни 
програми“ се заменят с „националните здравни 
програми и националните планове“.

3. В ал. 5 след думата „програми“ се добавя 
„и националните планове“.

§ 2. В чл. 61, ал. 18 думите „чл. 61“ се за-
личават.

§ 3. В чл. 63 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създават се ал. 3а и 3б:
„(3а) При обявена извънредна епидемична 

обстановка по ал. 1, както и в случаите по 
ал. 10, министърът на здравеопазването въ-
вежда в изпълнение приет по реда на чл. 3, 
ал. 3 Национален план за готовност и действие 
при епидемия или пандемия, а ако няма приет 
такъв, Министерският съвет по предложение 
на министъра на здравеопазването приема 
Национален план за готовност и действие при 
епидемия или пандемия в срок до един месец 
от обявяването на извънредната епидемична 
обстановка по ал. 1.

(3б) В националния план по ал. 3а задъл-
жително се определят действията и видовете 
мерки за ограничаване разпространението на 
заразна болест по чл. 61, ал. 1, включително и 
конкретни показатели, критерии и срокове за 
въвеждане на временни противоепидемични 
мерки по ал. 4 и 10 и за отмяна на въведени 
временни противоепидемични мерки по ал. 4 
и 10 в съответствие със спецификата на раз-
пространение на съответната заразна болест 
по чл. 61, ал. 1.“

2. В ал. 4 накрая се добавя „в съответствие 
с мерките, определени в националния план 
по ал. 3а“.

3. Създават се нови ал. 10 и 11:

„(10) С цел преодоляване на последиците след 
отмяната на обявена извънредна епидемична 
обстановка по ал. 1 и/или предотвратяване 
на последващо епидемично разпространение 
на заразна болест по чл. 61, ал. 1, както и за 
контрол на епидемичния риск министърът на 
здравеопазването по предложение на главния 
държавен здравен инспектор може със заповед 
да въвежда временни противоепидемични мер-
ки за територията на страната или за отделна 
област за определен период от време в съот-
ветствие с мерките и сроковете, определени в 
националния план по ал. 3а.

(11) Временните противоепидемични мерки 
по ал. 10 може да се въвеждат и със заповед на 
директора на съответната регионална здравна 
инспекция съгласувано с главния държавен 
здравен инспектор за територията на отделна 
област, община или населено място за опреде-
лен период от време в съответствие с мерките 
и сроковете, определени в националния план 
по ал. 3а.“

4. Създава се ал. 12:
„(12) Временните противоепидемични мерки 

по ал. 10 и 11 не може да включват:
1. забрана за влизане на територията на 

страната;
2. ограничаване придвижването на терито-

рията на страната;
3. спиране работа на обекти с обществено 

предназначение и/или други обекти или услуги, 
предоставяни на гражданите;

4. изискване на документ за достъп до обек-
тите и услугите по т. 3.“

5. Досегашната ал. 10 става ал. 13 и в нея 
думите „ал. 4 и 7“ се заменят с „ал. 4, 7, 10 и 11“.

6. Досегашната ал. 11 става ал. 14 и в нея 
думите „ал. 4 и 7“ се заменят с „ал. 4, 7, 10 и 11“.

§ 4. В чл. 63г думите „ал. 4 и 7“ се заменят 
с „ал. 4, 7, 10 и 11“.

§ 5. В чл. 209а, ал. 1 думите „ал. 4 или 7“ 
се заменят с „ал. 4, 7, 10 или 11“.

Заключителни разпоредби
§ 6. В Закона за бюджета на Национална-

та здравноосигурителна каса за 2022 г. (ДВ, 
бр. 18 от 2022 г.) в преходните и заключител-
ните разпоредби се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В § 10:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) След отмяната на обявено извънредно 

положение, съответно на обявена извънредна 
епидемична обстановка по ал. 1 и при въведени 
временни мерки със заповед на директора на 
съответната регионална здравна инспекция по 
чл. 94а, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, 
издадена при условията и по реда на чл. 94а, 
ал. 1а от Закона за лечебните заведения, ди-
ректорът на районната здравноосигурителна 
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каса може да сключи договор по чл. 59, ал. 1 от 
Закона за здравното осигуряване с изпълнители 
на медицинска помощ по ал. 1.“;

б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
навсякъде след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.

2. В § 14:
а) в ал. 1 накрая се добавя „и три месеца 

след отмяната им“;
б) в ал. 2 след думата „обстановка“ се добавя 

„и три месеца след отмяната им“.
§ 7. В Закона за държавната собственост 

(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на 
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., 
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 
2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 
и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 
47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 
2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд 
от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 
от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 
и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 
от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г., бр. 25, 
44, 60, 61, 79 и 94 от 2019 г.; Решение № 9 на 
Конституционния съд от 2019 г. – бр. 98 от 
2019 г.; изм., бр. 28, 34 и 44 от 2020 г. и бр. 21 от 
2021 г.) в чл. 63а в текста преди т. 1 думите „или 
обявена извънредна епидемична обстановка“ 
се заменят с „както и при обявена извънредна 
епидемична обстановка поради епидемично 
разпространение на заразна болест по чл. 61, 
ал. 1 от Закона за здравето и до три месеца 
след отмяната им“.

§ 8. В Закона за лечебните заведения (обн., 
ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; 
попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 
от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния 
съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 
62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 
от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., 
бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 
59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 
и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., 
бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., 
бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 
95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 
101 и 103 от 2017 г., бр. 18, 77, 84, 91 и 102 от 
2018 г., бр. 13, 24, 42 и 101 от 2019 г., бр. 28, 54, 
71, 85, 103 и 110 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г. и 
бр. 8 от 2022 г.) в чл. 94а се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „в съответствие 
с мерките, определени в националния план по 
чл. 63, ал. 3а от Закона за здравето“.

2. Създава се ал. 1а:
„(1а) Министърът на здравеопазването може 

със заповед да разпореди на директорите на 

регионалните здравни инспекции въвеждането 
на временни мерки и дейности по ал. 1 и след 
отмяната на обявено извънредно положение, съ-
ответно на извънредна епидемична обстановка 
поради епидемично разпространение на заразна 
болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, 
когато е налице повишен брой лица, болни от 
заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за 
здравето, които се нуждаят от болнично лече-
ние и/или задължителна изолация в лечебно 
заведение за болнична помощ в съответствие 
с мерките, определени в националния план по 
чл. 63, ал. 3а от Закона за здравето.“

3. В ал. 2 думите „по ал. 1“ се заменят с „в 
случаите по ал. 1 или 1а“.

4. В ал. 7 след думите „ал. 1“ се добавя „1а“.
§ 9. В Закона за мерките и действията по 

време на извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г., и за преодоляване на последиците 
(обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 
55, 60, 64, 71, 92, 98 от 2020 г.; Решение № 15 
на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от 
2020 г.; изм., бр. 103, 105, 107 и 109 от 2020 г., 
бр. 11, 14, 23, 36 и 77 от 2021 г. и бр. 14 от 2022 г.) 
в чл. 15а, ал. 2 след думата „обстановка“ се 
добавя „и до три месеца след нейната отмяна“.

§ 10. Министерският съвет привежда Наци-
оналния план на Република България за готов-
ност при пандемия, приет с Решение № 884 на 
Министерския съвет от 2020 г., в съответствие 
с изискванията на този закон в срок до един 
месец от влизането в сила на този закон.

§ 11. Законът влиза в сила от деня на 
обнародването му в „Държавен вестник“, с 
изключение на § 6, който влиза в сила от 
1 април 2022 г.

Законът е приет от 47-ото Народно съб- 
рание на 13 април 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Никола Минчев
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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; 
изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 
и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 
32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на 
Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 
2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 
17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 
98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 
39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; 
Решение № 1 на Конституционния съд от 
2017 г.  – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 
85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 
2018 г., бр. 17 от 2019 г.; Решение № 2 на 
Конституционния съд от 2019 г. – бр. 19 от 
2019 г.; изм., бр. 29, 64 и 83 от 2019 г., бр. 11, 
86,  103, 109 и 110 от 2020 г., бр. 16 от 2021 г.; 
Решение № 7 на Конституционния съд от 
2021 г. – бр. 41 от 2021 г.; Решение № 6 на 
Конституционния съд от 2021 г. – бр. 43 от 
2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г. и бр. 15 и 24 

от 2022 г.)

§ 1. В чл. 28, ал. 1, изречение първо думите 
„длъжността съдия, прокурор или следова-
тел, заемана преди избора“ се заменят със 
„заеманата преди избора длъжност на съдия, 
прокурор или следовател“, а изречение второ 
се заличава.

§ 2. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 225“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 3. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 5:
а) в т. 3 буква „в“ се изменя така:
„в) апелативните прокурори и военно-

апелативния прокурор;“
б) в т. 4 думите „и ръководителя на апе-

лативната специализирана прокуратура“ и „и 
апелативната специализирана прокуратура“ 
се заличават;

в) точка 5 се изменя така:
„5. от военно-окръжните прокурори – за 

заместниците им, за прокурорите от воен-
но-окръжните прокуратури и за военните 
следователи;“

г) точка 8 се изменя така:
„8. от председателите на апелативните 

съдилища и на военно-апелативния съд – за 
заместниците им и за съдиите от тези съ-
дилища;“

д) точка 12 се отменя.
2. В ал. 7 думите „и следствените отдели 

към специализираната прокуратура“ и „и до 
административния ръководител на специали-
зираната прокуратура“ се заличават.

§ 4. В чл. 39а, ал. 8 думите „в специали-
зирания наказателен съд“ се заличават.

§ 5. В чл. 50 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „могат да бъдат възста-
новени на длъжност с една степен по-висока 
от заеманата преди избора“ се заменят със 
„се възстановяват на заеманата преди избора 
длъжност на съдия, прокурор или следовател“.

2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3, изречение първо думите „ал. 2“ 

се заменят с „ал. 1“.
§ 6. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „225“ се заличава.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 7. В чл. 61, ал. 1 думите „специализиран 

наказателен съд, апелативен специализиран 
наказателен съд“ се заличават.

§ 8. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „специализираният на-

казателен съд“ се заличават.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 9. В чл. 67а ал. 2 се отменя.
§ 10. В чл. 67б думите „и на апелативния 

специализиран наказателен съд“ се заличават.
§ 11. В чл. 68а, ал. 4 думите „а Столични-

ят общински съвет – и на общото събрание 
на апелативния специализиран наказателен 
съд“ се заличават.

§ 12. В чл. 68б т. 3 се отменя.
§ 13. В чл. 68в т. 3 се отменя.
§ 14. В чл. 68д се правят следните изме-

нения:
1. В ал. 1 думите „апелативните и на апе-

лативния специализиран наказателен съд“ 
се заменят с „и на апелативните съдилища“.

2. В ал. 3 думите „военен и специализиран 
наказателен съд“ се заменят с „и военен съд“.

§ 15. В глава четвърта раздел VІ „а“ „Спе-
циализиран наказателен съд“ с чл. 100а – 100е 
се отменя.

§ 16. В глава четвърта раздел VІІ „а“ 
„Апелативен специализиран наказателен 
съд“ с чл. 107а – 107в се отменя.

§ 17. В чл. 136 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1:
а) в изречение второ думите „апелативна 

специализирана прокуратура“ и „специали-
зирана прокуратура“ се заличават;

б) в изречение трето думите „и специали-
зираната“ се заличават.

2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
§ 18. В чл. 138, т. 6 накрая се поставя 

запетая и се добавя „които се публикуват 
на интернет страницата на Прокуратурата 
на Република България в 7-дневен срок от 
издаването им“.

§ 19. В чл. 140 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думата 
„специализираната“ се заличава, а думите 
„военно-апелативната и апелативната спе-
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циализирана прокуратура“ се заменят с „и 
военно-апелативната прокуратура“.

2. В ал. 3 думите „военно-окръжна и на 
специализираната“ се заменят с „и на во-
енно-окръжна“.

3. В ал. 5 думите „военно-окръжни и на 
специализираната прокуратура“ се заменят 
с „и на военно-окръжни прокуратури“.

§ 20. В чл. 144 ал. 3 се отменя.
§ 21. В чл. 148, ал. 1 думите „окръжните 

следствени отдели в окръжните прокуратури 
и следственият отдел в специализираната 
прокуратура“ се заменят с „и окръжните 
следствени отдели в окръжните прокуратури“.

§ 22. В чл. 151 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „и следственият отдел в 
специализираната прокуратура“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „и в следствения отдел 
към специализираната прокуратура“ се за-
личават.

§ 23. В чл. 152 думите „и в следствения 
отдел в специализираната прокуратура“ се 
заличават.

§ 24. В чл. 153 се правят следните изме-
нения:

1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 4 в текста преди т. 1 думите 

„завеждащите окръжни следствени отдели 
в окръжните прокуратури и завеждащият 
следствен отдел в специализираната прокура-
тура“ се заменят с „и завеждащите окръжни 
следствени отдели в окръжните прокуратури“.

§ 25. В чл. 163 се правят следните изме-
нения:

1. В т. 2 думите „съдия в апелативния 
специализиран наказателен съд“ се заличават, 
а думите „прокурор във военно-апелативна-
та прокуратура и прокурор в апелативната 
специализирана прокуратура“ се заменят с 
„и прокурор във военно-апелативната про-
куратура“.

2. В т. 3 думите „съдия в специализира-
ния наказателен съд“ и „прокурор в спе-
циализираната прокуратура“ се заличават, 
а думите „следовател в окръжен следствен 
отдел и следовател в следствения отдел към 
специализираната прокуратура“ се заменят 
с „и следовател в окръжен следствен отдел“.

§ 26. В чл. 164 се правят следните изме-
нения:

1. Алинея 3 се отменя.
2. Алинея 6 се отменя.
§ 27. В чл. 167, ал. 1 се правят следните 

изменения:
1. В т. 2 думите „на апелативния специ-

ализиран наказателен съд“ се заличават, а 
думите „военно-апелативен прокурор и ръ-
ководител на апелативната специализирана 
прокуратура“ се заменят с „и военно-апела-
тивен прокурор“.

2. В т. 3 думите „специализирания на-
казателен“ се заличават, а думите „воен-
но-окръжен прокурор и ръководител на 
специализираната прокуратура“ се заменят 
с „и военно-окръжен прокурор“.

§ 28. В чл. 169 ал. 5 се изменя така:
„(5) След освобождаване от длъжността 

административен ръководител и заместник 
на административен ръководител лицата, по 
тяхно искане, се връщат на заеманата преди 
избора длъжност на съдия, прокурор или 
следовател или остават на длъжност съдия, 
прокурор или следовател в органа на съдеб-
ната власт, в който са заемали длъжността 
административен ръководител, съответно 
заместник на административен ръководител.“

§ 29. В чл. 170 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 2 изречение второ се заличава.
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
§ 30. В чл. 172 се правят следните изме-

нения:
1. В ал. 1 думите „завеждащ окръжен 

следствен отдел в окръжната прокуратура и 
завеждащ следствения отдел в специализи-
раната прокуратура“ се заменят с „и завеж-
дащ окръжен следствен отдел в окръжната 
прокуратура“.

2. В ал. 3 думите „завеждащите окръжни 
следствени отдели в окръжните прокуратури 
и завеждащия следствения отдел в специ-
ализираната прокуратура“ се заменят с „и 
завеждащите окръжни следствени отдели в 
окръжните прокуратури“.

§ 31. В чл. 183 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 2 т. 3 и 7 се отменят.
2. В ал. 3 думите „ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 6, 

7 и 8“ се заменят с „ал. 2, т. 1, 2, 5, 6 и 8“.
§ 32. В чл. 195, ал. 4 думите „или равна 

по степен длъжност“ се заменят с „длъжност 
на съдия, прокурор или следовател“.

§ 33. В чл. 203а, ал. 1 се правят следните 
изменения:

1. Точка 3 се отменя.
2. В т. 6 думите „съдия във Военно-апела-

тивния съд и съдия в Апелативния специали-
зиран наказателен съд“ се заменят с „и съдия 
във Военно-апелативния съд“, а думите „на 
Военно-апелативния съд и на Апелативния 
специализиран наказателен съд“ се заменят 
с „и на Военно-апелативния съд“.

§ 34. В чл. 225, ал. 4 след думата „про-
курорът“ се добавя съюзът „и“, а думите 
„членът на Висшия съдебен съвет, главният 
инспектор и инспекторът от Инспектората 
на Висшия съдебен съвет“ се заличават.

§ 35. В чл. 233 се правят следните изме-
нения:
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1. В ал. 2 думите „в специализирания 
наказателен съд“ се заличават.

2. В ал. 3 думите „и прокурорите в спе-
циализираната прокуратура“ се заличават.

3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
4. В ал. 6 изречение второ се заличава.
§ 36. В чл. 237 се правят следните изме-

нения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „чл. 233, ал. 1 – 5“ 

се заменят с „чл. 233, ал. 1 – 3“.
2. В ал. 2 думите „чл. 233, ал. 1 – 5“ се 

заменят с „чл. 233, ал. 1 – 3“.
§ 37. В чл. 304, ал. 1 думите „апелативен 

специализиран наказателен“, „специализиран 
наказателен“ и „от ръководителя на специали-
зираната и на апелативната специализирана 
прокуратура“ се заличават.

§ 38. В чл. 338 се правят следните изме-
нения:

1. Точка 4 се отменя.
2. Точка 8 се отменя.
3. В т. 9  думите „и апелативния специ-

ализиран наказателен съд“ се заличават.
4. Точка 15 се отменя.
5. В т. 16 думите „ръководителя на апе-

лативната специализирана прокуратура“ се 
заличават.

§ 39. В чл. 340, ал. 2 думите „на окръжните 
следствени отдели и на следствения отдел в 
специализираната прокуратура“ се заменят 
с „и на окръжните следствени отдели“.

§ 40. В чл. 345 ал. 5 се отменя.
§ 41. В чл. 398, ал. 1 думите „както и за 

специализирания наказателен съд“ и запе-
таята пред тях се заличават.

§ 42. В чл. 401, ал. 1 думите „председа-
телят на апелативния специализиран нака-
зателен съд или определен от него съдия“, 
„ръководителят на апелативната специали-
зирана прокуратура или определен от него 
прокурор“, „председателят на специализира-
ния наказателен съд“ и „ръководителят на 
специализираната прокуратура“ се заличават.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 43. С влизането в сила на този закон 

Специализираният наказателен съд, Апела-
тивният специализиран наказателен съд, Спе-
циализираната прокуратура и Апелативната 
специализирана прокуратура се закриват.

§ 44. (1) Съдиите от Специализирания 
наказателен съд и Апелативния специали-
зиран наказателен съд се преназначават при 
условията и по реда на чл. 194, ал. 1.

(2) В 14-дневен срок от обнародването на 
този закон лицата по ал. 1 могат да подадат 
заявление до съдийската колегия на Висшия 
съдебен съвет, в което да заявят своето же-
лание да бъдат възстановени на длъжността 
съдия, която са заемали преди назначава-
нето си в Специализирания наказателен 

съд, съответно Апелативния специализиран 
наказателен съд.

(3) В 30-дневен срок от изтичането на срока 
по ал. 2 съдийската колегия на Висшия съде-
бен съвет приема решение за разкриване на 
длъжности на съдии в съдилища, съответни 
на закриваните в Специализирания нака-
зателен съд и Апелативния специализиран 
наказателен съд при отчитане на степента на 
натовареност на съответния съд. В един съд 
се преназначават до една четвърт от съдии-
те от закрития Специализиран наказателен 
съд и до една трета от съдиите от закрития 
Апелативен специализиран наказателен съд.

(4) След изтичането на срока по ал. 3 съ-
дийската колегия на Висшия съдебен съвет 
преназначава съдиите, считано от влизането 
в сила на този закон.

(5) Решенията на съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет по ал. 4 подлежат на 
предварително изпълнение.

§ 45. (1) Прокурорите от Специализира-
ната прокуратура и Апелативната специали-
зирана прокуратура се преназначават при 
условията и по реда на чл. 194, ал. 1.

(2) В 14-дневен срок от обнародването 
на този закон лицата по ал. 1 могат да по-
дадат заявление до прокурорската колегия 
на Висшия съдебен съвет, в което да заявят 
своето желание да бъдат възстановени на 
длъжността прокурор, която са заемали 
преди назначаването си в Специализира-
ната прокуратура, съответно Апелативната 
специализирана прокуратура.

(3) В 30-дневен срок от изтичането на 
срока по ал. 2 прокурорската колегия на 
Висшия съдебен съвет приема решение за 
разкриване на длъжности на прокурори в 
прокуратури, съответни на закриваните в 
Специализираната прокуратура и Апелатив-
ната специализирана прокуратура. В една 
прокуратура се преназначават до една трета 
от прокурорите от закритата Специализи-
рана прокуратура, съответно от закритата 
Апелативна специализирана прокуратура.

(4) Следователите от следствения отдел 
в Специализираната прокуратура се преназ-
начават в окръжните следствени отдели в 
окръжните прокуратури при условията и по 
реда на чл. 194, ал. 1.

(5) В 14-дневен срок от обнародването 
на този закон лицата по ал. 4 могат да по-
дадат заявление до прокурорската колегия 
на Висшия съдебен съвет, в което да заявят 
своето желание да бъдат възстановени на 
длъжността следовател, която са заемали 
преди назначаването си в следствения отдел 
на Специализираната прокуратура.

(6) В 30-дневен срок от изтичането на срока 
по ал. 5 прокурорската колегия на Висшия 
съдебен съвет приема решение за разкриване 
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на длъжности на следователи, съответни на 
закриваните в следствения отдел на Специ-
ализираната прокуратура. В един следствен 
отдел се преназначават до една трета от 
следователите от закрития следствен отдел 
на Специализираната прокуратура.

(7) След изтичането на срока по ал. 3 и 6 
прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет преназначава прокурорите и следо-
вателите, считано от влизането в сила на 
този закон.

(8) Прокурорската колегия на Висшия 
съдебен съвет преназначава без конкурс 
заварените младши следователи към след-
ствения отдел на Специализираната прокура-
тура, които към датата на влизането в сила 
на този закон не са завършили обучението 
по чл. 249, ал. 1, т. 1, на длъжност младши 
следовател, съответна на закриваната длъж-
ност в следствените отдели в съответните 
окръжни прокуратури.

(9) Прокурорската колегия на Висшия съ-
дебен съвет назначава младшите следователи 
в следствения отдел на Специализираната 
прокуратура на съответни на закриваните 
длъжности в окръжните следствени отдели 
в съответните окръжни прокуратури.

(10) Решенията на прокурорската коле-
гия на Висшия съдебен съвет по ал. 7, 8 и 
9 подлежат на предварително изпълнение.

§ 46. Лицата по § 44, ал. 1 и § 45, ал. 1 
и 4 се преназначават, без да се засягат при-
добитият ранг и размер на възнаграждение.

§ 47. (1) Лицата, които имат право на 
основание чл. 28, чл. 50 или чл. 195, ал. 4 
да бъдат възстановени на заеманата преди 
избора или назначаването им длъжност в 
закритите с този закон органи на съдебната 
власт, подали молба до съответната колегия 
на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок 
от освобождаването им, се възстановяват 
на равна по степен длъжност в съответните 
органи на съдебната власт.

(2) Лицата, които към датата на влиза-
нето в сила на този закон, заемат длъжност 
административен ръководител и заместник 
на административен ръководител и след ос-
вобождаването им от съответната длъжност 
трябва да се върнат на длъжност в закритите 
специализирани съдилища и прокуратури, се 
преназначават на равна по степен длъжност 
в съответните органи на съдебната власт. 

§ 48. Неприключилите до влизането в 
сила на този закон досъдебни производства 
и преписки в Специализираната прокуратура 
се изпращат на съответните прокуратури по 
компетентност в 7-дневен срок от влизането 
в сила на този закон.

§ 49. Първоинстанционните наказателни 
дела пред Специализирания наказателен съд, 
по които до влизането в сила на този закон 

не е проведено разпоредително заседание, 
се изпращат по подсъдност на съответните 
съдилища в 7-дневен срок от влизането в 
сила на този закон.

§ 50. (1) С влизането в сила на този закон 
първоинстанционните наказателни дела пред 
Специализирания наказателен съд, по които 
е проведено разпоредително заседание, ста-
ват подсъдни на Софийския градски съд и 
разглеждането им продължава от съдебния 
състав, провел заседанието.

(2) Съдиите от съдебните състави, които 
не са преназначени в Софийския градски съд, 
се командироват за участие в разглеждането 
на делата до приключването на производ-
ствата по тях.

(3) Съдиите от съдебния състав, разгледа-
ли първоинстанционните наказателни дела, 
по които е постановена присъда, когато не 
са преназначени в Софийския градски съд, 
се командироват за обявяване на мотивите 
към присъдата.

(4) В случаите по ал. 2 и 3 чл. 227, ал. 1 
не се прилага.

§ 51. Неприключилите до влизането в сила 
на този закон производства пред Апелативния 
специализиран наказателен съд, по които 
не е проведено разпоредително заседание, 
се изпращат по подсъдност на съответните 
апелативни съдилища в 7-дневен срок от 
влизането в сила на този закон.

§ 52. (1) Неприключилите до влизането в 
сила на този закон производства пред Апе-
лативния специализиран наказателен съд, по 
които е проведено разпоредително заседание, 
стават подсъдни на Софийския апелативен 
съд и разглеждането им продължава от съ-
дебния състав, провел заседанието.

(2) Съдиите от съдебните състави, които 
не са преназначени в Софийския апелативен 
съд, се командироват за участие в разглеж-
дането на делата до приключване на про-
изводствата по тях. В тези случаи чл. 227, 
ал. 1 не се прилага.

§ 53. Съдиите от съдебния състав, разгле-
дали въззивните дела, по които е постановена 
присъда или са обявени за решаване, които 
не са преназначени в Софийския апелативен 
съд, се командироват за обявяването на мо-
тивите към присъдата или за произнасяне и 
обявяване на решението по делото. В този 
случай чл. 227, ал. 1 не се прилага.

§ 54. С влизането в сила на този закон се 
прекратява мандатът на съдебните заседа-
тели, избрани за участие в производствата 
пред Специализирания наказателен съд, с 
изключение на съдебните заседатели, участ-
ващи в производства, по които е проведено 
разпоредително заседание. Мандатът им по 
тези производства продължава като съдеб-
ни заседатели в Софийския градски съд и 
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се прекратява от датата на обявяване на 
мотивите към присъдата или от датата на 
прекратяване на наказателното или съдеб-
ното производство.

§ 55. Административните ръководители 
на закриваните и на приемащите органи на 
съдебната власт създават организация за пре-
даването и приемането на неприключилите 
и на приключилите дела, преписки и архива.

§ 56. Трудовите правоотношения на слу-
жителите от Специализирания наказателен 
съд, Апелативния специализиран наказателен 
съд, Специализираната прокуратура и Апе-
лативната специализирана прокуратура се 
уреждат при условията и по реда на чл. 123 от 
Кодекса на труда и в съответствие с чл. 341, 
ал. 2 и чл. 343, ал. 2 от Закона за съдебната 
власт, като § 59 не се прилага.

§ 57. Започналите, но неприключили към 
датата на обнародването на този закон кон-
курси за назначаване в органите на съдебната 
власт, които се закриват, се прекратяват.

§ 58. Започналите, но неприключили 
към датата на обнародването на този закон 
атестационни процедури във връзка с обя-
вени конкурси за назначаване в органите на 
съдебната власт, които се закриват, се пре-
кратяват, освен ако атестацията не се отнася 
за други конкурсни и изборни процедури.

§ 59. (1) Софийският градски съд е пра-
воприемник на активите, пасивите, правата 
и задълженията на Специализирания нака-
зателен съд.

(2) Софийският апелативен съд е право- 
приемник на активите, пасивите, правата и 
задълженията на Апелативния специализиран 
наказателен съд.

§ 60. В Наказателно-процесуалния кодекс 
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., 
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 
от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., 
бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., 
бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32, 
39, 62, 81 и 95 от 2016 г., бр. 13, 63 и 101 от 
2017 г., бр. 7 и 44 от 2018 г.; Решение № 14 
на Конституционния съд от 2018 г. – бр. 87 
от 2018 г.; изм., бр. 96 от 2018 г., бр. 7, 16 
и 83 от 2019 г., бр. 98, 103 и 110 от 2020 г., 
бр. 9, 16 и 20 от 2021 г.; Решение № 7 на 
Конституционния съд от 2021 г. – бр. 41 от 
2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г.; Решение № 13 
на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 85 
от 2021 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В чл. 35:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) На окръжния съд като първа инстан-

ция са подсъдни делата за престъпления 

по чл. 115, 116, 118, 119, 123, 124, чл. 131, 
ал. 1, т. 8 и ал. 2, т. 1 и 2, чл. 142, чл. 142а, 
ал. 2, предложение второ, чл. 143, ал. 2 и 4, 
чл. 143а, ал. 3, предложение второ, чл. 149, 
ал. 5, чл. 152, ал. 4, чл. 155, ал. 5, т. 1, чл. 156, 
ал. 3, т. 1, чл. 159, ал. 5, чл. 159г, предложение 
второ, чл. 162, ал. 3, предложение първо и 
ал. 4, чл. 195, ал. 1, т. 9, предложение второ, 
чл. 196а, 199, 203, чл. 206, ал. 4, чл. 208, ал. 5, 
предложение първо, чл. 212, ал. 5, чл. 213а, 
ал. 2, т. 5, предложение второ, ал. 3 и 4, 
чл. 214, ал. 2, чл. 219, 220, 224, 225б, 225в, 
чл. 235, ал. 4, предложение първо, чл. 242, 
243 – 246, 248 – 250, 252 – 260, 260а – 260в, 
277а – 278д, чл. 280, ал. 2, т. 5, чл. 282 – 283б, 
287а, 301 – 307, 319а – 319е, 321, 321а, чл. 330, 
ал. 2 и 3, чл. 333, 334, 340 – 342, чл. 343, 
ал. 1, буква „в“, ал. 3, буква „б“ и ал. 4, 
чл. 346, ал. 6, предложение второ, чл. 349, 
ал. 2 и 3, чл. 350, ал. 3, чл. 354а, ал. 1 и 2, 
чл. 354б, чл. 354в, ал. 2 – 4, чл. 356б, ал. 2, 
чл. 356е – 356и, 357 – 360  и 407 – 419а от 
Наказателния кодекс.“;

б) създава се нова ал. 3:
„(3) На окръжния съд като първа инстан-

ция са подсъдни и делата за престъпления 
от общ характер по чл. 201 – 205, чл. 212, 
ал. 1 – 4, чл. 212а, 226, 251, 285, 287, 288 и 
289, извършени от:

1. заместник-министри;
2. председатели на държавни агенции и 

държавни комисии, изпълнителни директо-
ри на изпълнителните агенции и техните 
заместници;

3. управителя на Националния осигурите-
лен институт, управителя на Националната 
здравноосигурителна каса, изпълнителния 
директор и директорите на териториални-
те дирекции на Националната агенция за 
приходите;

4. директора на Агенция „Митници“, 
началници на митници, митнически бюра 
и пунктове;

5. членовете на Комисията за противо-
действие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество и Наци-
оналното бюро за контрол на специалните 
разузнавателни средства;

6. областни управители и заместник об-
ластни управители;

7. членове на Висшия съдебен съвет, глав-
ния инспектор и инспекторите в Инспекто-
рата към Висшия съдебен съвет;

8. кметовете и заместник-кметовете на 
общини, кметовете и заместник-кметовете 
на райони и председателите на общински 
съвети.“;

в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се из-
меня така:

„(4) На Софийския градски съд като първа 
инстанция са подсъдни делата за престъпле-
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ния от общ характер, извършени от съдии, 
прокурори и следователи, от други лица с 
имунитет, от членове на Министерския съ-
вет, както и делата за престъпления по глава 
първа от особената част на Наказателния 
кодекс, освен ако не се прилагат особените 
правила на глава тридесет и първа.“;

г) създава се ал. 5:
„(5) На Софийския градски съд са подсъдни 

и делата от компетентност на Европейската 
прокуратура.“;

д) досегашната ал. 4 става ал. 6.
2. В чл. 42, ал. 2 думите „на специализи-

рания наказателен съд“ се заличават.
3. В чл. 173, ал. 3 навсякъде думите 

„чл. 174, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 174, 
ал. 1 и 2“.

4. В чл. 174:
а) алинея 3 се отменя;
б) в ал. 4 думите „ал. 1 – 3“ се заменят 

с „ал. 1 и 2“;
в) в ал. 5 изречение второ се изменя така: 

„В останалите случаи разрешението се дава 
от председателя на Военно-апелативния съд 
или от оправомощен негов заместник, по 
искане на административния ръководител 
на военно-апелативната прокуратура или на 
оправомощен негов заместник.“;

г) в ал. 6 думите „и апелативния специ-
ализиран наказателен съд“ се заличават;

д) в ал. 7 и 8 думите „ал. 1 – 3“ се заме-
нят с „ал. 1 и 2“.

5. В чл. 194 ал. 7 се отменя.
6. Създава се нов чл. 194а:
„Органи на досъдебното производство 

по дела от компетентност на Европейската 
прокуратура

Чл. 194а. (1) Органи на досъдебното 
производство по дела от компетентност на 
Европейската прокуратура, подсъдни на 
Софийския градски съд, са европейският 
прокурор, европейският делегиран прокурор 
и разследващите органи.

(2) Разследващи органи по дела от ком-
петентност на Европейската прокуратура са 
следователите от Националната следствена 
служба, разследващите полицаи, определени 
със заповед на министъра на вътрешните 
работи, и разследващите митнически инспек-
тори, определени със заповед на министъра 
на финансите по предложение на директора 
на Агенция „Митници“.“

7. Член 213а се отменя.
8. В чл. 287, ал. 2 думите „на специализи-

рания наказателен съд“ се заличават.
9. В чл. 288, ал. 1 думите „от специализи-

рания наказателен съд“ се заличават.
10. В чл. 396, ал. 2 накрая се поставя 

запетая и се добавя „освен когато делото е 
от компетентност на Европейската проку-
ратура“.

11. Глава тридесет и първа „а“ с чл. 411а – 
чл. 411е „Особени правила за разглеждане 
на дела, подсъдни на специализираните на-
казателни съдилища“ се отменя.

12. В чл. 420, ал. 1 думите „ръководите-
лят на специализираната прокуратура“ се 
заличават.

§ 61. В Закона за специалните разузнава-
телни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; 
изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 
от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 
2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 
88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 
2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53 
и 107 от 2014 г., бр. 14, 42, 56, 74 и 79 от 
2015 г., бр. 39, 81 и 103 от 2016 г., бр. 63, 84 
и 103 от 2017 г., бр. 7 и 56 от 2018 г., бр. 17 
и 37 от 2019 г. и бр. 69 от 2020 г.) се правят 
следните изменения:

1. В чл. 13, ал. 3:
а) в изречение първо думите „съответно на 

апелативната специализирана прокуратура“ 
се заличават;

б) в изречение второ думите „и апела-
тивния специализиран наказателен съд“ се 
заличават.

2. В чл. 15:
а) в ал. 1 думите „на специализирания 

наказателен съд“ се заличават;
б) в ал. 2 думите „Специализирания на-

казателен съд“ се заменят със „Софийския 
градски съд“;

в) в ал. 4:
аа) в т. 1 думите „или от председателя 

на апелативния специализиран наказателен 
съд“ се заличават, а думата „техен“ се за-
меня с „негов“;

бб) в т. 2 думите „и апелативния специ-
ализиран наказателен съд“ се заличават.

§ 62. В Закона за мерките срещу изпи-
рането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; 
изм., бр. 94 от 2018 г., бр. 17, 34, 37, 42 и 94 
от 2019 г., бр. 18 и 69 от 2020 г., бр. 7, 17 и 21 
от 2021 г. и бр. 25 от 2022 г.) в чл. 73, ал. 3 
изречение второ се заличава.

§ 63. В Закона за електронните съобщения 
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 
37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Консти-
туционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; 
изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 
и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 
и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 
2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 
от 2015 г.; Решение № 2 на Конституцион-
ния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., 
бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 
103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 
21, 28, 77 и 94 от 2018 г., бр. 17, 47, 74, 94 и 
100 от 2019 г., бр. 28, 51, 62 и 69 от 2020 г.; 
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Решение № 15 на Конституционния съд от 
2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 
2020 г., бр. 20 от 2021 г. и бр. 15 от 2022 г.) 
в чл. 251г се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „Специализирания на-
казателен съд“ се заменят със „Софийския 
градски съд“.

2. В ал. 4 думите „Апелативния специ-
ализиран наказателен съд“ се заменят със 
„Софийския апелативен съд“.

3. В ал. 7 думите „Специализирания на-
казателен съд“ се заменят със „Софийския 
градски съд“.

§ 64. В Закона за Европейската заповед 
за разследване (ДВ, бр. 16 от 2018 г.) в чл. 9, 
ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думата „специализираната“ се 
заменя със „Софийска градска“.

2. В т. 2 думите „специализираният на-
казателен съд“ се заменят със „Софийският 
градски съд“.

§ 65. В Закона за българските лични 
документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., 
бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., 
бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 
и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., 
бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 
и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., 
бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 
от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 
от 2011 г.; Решение № 2 на Конституционния 
съд от 2011 г. – бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55 
от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 
и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 
80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97 и 101 от 2016 г., 
бр. 85 и 97 от 2017 г., бр. 14 и 24 от 2018 г., 
бр. 1, 12, 17, 24, 34, 58 и 101 от 2019 г., бр. 60, 
69, 98 и 101 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) в 
чл. 38, ал. 1, т. 2, буква „в“ думите „и на 
специализираните съдилища и ръководите-
лите на специализираните прокуратури“ се 
заличават.

§ 66. В Закона за противодействие на 
тероризма (обн., ДВ, бр. 103 от 2016 г.; изм., 
бр. 51 и 69 от 2020 г., бр. 20 от 2021 г. и бр. 15 
от 2022 г.) в чл. 32, ал. 1, 3 и 8 думите „Спе-
циализирания наказателен съд“ се заменят 
със „Софийския градски съд“.

§ 67. Законът влиза в сила три месеца след 
обнародването му в „Държавен вестник“, с 
изключение на § 1, 2, 5, 6, 18, 28, 32, 34, 44, 
45, 57 и 58, които влизат в сила от деня на 
обнародването.

Законът е приет от 47-ото Народно съб- 
рание на 14 април 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Никола Минчев

2461

РЕШЕНИЕ
за предприемане на действия от Агенция 
„Пътна инфраструктура“ за осъществяване 
на дейностите по поддържане на републикан-

ската пътна мрежа 

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл-
гария във връзка с доклад на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ от 30 март 2022 г. 
за констатирана опасност от настъпване на 
невъзможност за Агенция „Пътна инфра-
структура“ за осъществяването на дейностите 
по поддържане на републиканските пътища 
на територията на цялата страна и с цел 
осигуряване безопасността и опазване жи-
вота и здравето на ползвателите на репуб- 
ликанските пътища 

Р Е Ш И :
Одобрява Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ да предприеме следните правни и 
фактически действия:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“ да 
заплати от утвърдения си бюджет за 2022 г. 
50 на сто от всички финансови задължения 
на Агенцията, възникнали по изпълнени 
дейности, сертифицирани до момента на 
влизане в сила на това решение, възлагани 
въз основа на договорите за извършване на 
поддържане (превантивно, текущо, зимно и 
ремонтно-възстановителни работи при ава-
рийни ситуации) на републикански пътища, 
включително ремонти на отделни пътни 
участъци, ремонт на мостови съоръжения 
и тунели, както и да заплати 100 на сто от 
всички финансови задължения на Агенция 
„Пътна инфраструктура“, възникнали по 
договорите за доставка и монтаж на огра-
ничителни системи, по договорите за произ-
водство, доставка и монтаж на пътни знаци 
и по договорите за полагане на маркировка 
на територията на републиканската пътна 
мрежа, както и на задълженията по месечни 
и извънредни задания по договорите за из-
вършване на поддържане на републикански 
пътища. 

2. Останалите 50 на сто от всички фи-
нансови задължения на Агенцията по т. 1, 
възникнали по изпълнени дейности, серти-
фицирани до момента на влизане в сила на 
това решение, се извършват след решение на 
Народното събрание, въз основа на доклад, 
изготвен от междуведомствената работна 
група за установяване на изпълнените дей-
ности (създадена със Заповед № РД-02-14-
160 от 7 февруари 2022 г. на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството 
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ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 116
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам г-жа Катерина Сакеларопулу – 

президент на Република Гърция, с орден „Стара 
планина“ с лента за изключително големи-
те є заслуги за развитието на двустранните 
отношения между Република България и 
Република Гърция.

Издаден в София на 14 април 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър на външните работи: 

Теодора Генчовска
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

2500

УКАЗ № 119
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам Августина Кирилова Цвет- 

кова-Карабашева от длъжността извънреден 
и пълномощен посланик на Република Бъл-
гария в Босна и Херцеговина.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 15 април 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.

2517

УКАЗ № 120
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Валери Иванов Йотов за из-

вънреден и пълномощен посланик на Репуб- 
лика България в Босна и Херцеговина със 
седалище в гр. Сараево.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

и Заповед № ЗМФ-91 от 7 февруари 2022 г. 
на министъра на финансите) и становище 
на парламентарната Комисия по регионална 
политика, благоустройство и местно само-
управление. 

3. Агенция „Пътна инфраструктура“ да 
предприеме всички необходими правни и 
фактически действия по възлагането на 
нови дейности по сключените договори, за 
да се обезпечи извършване на поддържане 
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-
възстановителни работи при аварийни ситу-
ации) на републикански пътища, доставка и 
монтаж на ограничителни системи за пъти-
ща, полагане на хоризонтална маркировка 
и по договорите за производство, доставка 
и монтаж на пътни знаци с постоянни и 
променливи размери на вертикална сигна-
лизация на републиканските пътища за пе-
риода до подписването на нови договори със 
съответния предмет с изпълнители, избрани 
в резултат на открити процедури по реда на 
Закона за обществените поръчки, проведени 
през 2022 г., но не по-късно от 30 септември 
2022 г., включително като при необходимост 
сключва допълнителни споразумения към 
договорите по т. 1, със срок на действие не 
по-късно от 30 септември 2022 г. Заплаща-
нето на задълженията, които ще възникнат 
от изпълнението на дейностите по изречение 
първо, да се извърши от Агенция „Пътна 
инфраструктура“ от утвърдения бюджет на 
Агенцията. 

4. Агенция „Пътна инфраструктура“ да 
предприеме всички необходими правни и 
фактически действия, за да бъдат своевремен-
но и напълно завършени всички започнати 
дейности, възложени въз основа на действа-
щите към момента договори за извършване 
на поддържане (превантивно, текущо, зимно 
и ремонтно-възстановителни работи при ава-
рийни ситуации) на републикански пътища. 
Заплащането на задълженията, които ще 
възникнат от изпълнението на дейностите по 
изречение първо, да се извърши от Агенция 
„Пътна инфраструктура“, от утвърдения бю-
джет на Агенцията въз основа и в размера 
съгласно доклад на междуведомствената ра-
ботна група за установяване на изпълнените 
дейности, посочена в т. 2 от решението. 

Решението е прието от 47-ото Народно 
събрание на 20 април 2022 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Никола Минчев

2598
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Издаден в София на 15 април 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.

2518

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60  
ОТ 18 АПРИЛ 2022 Г.

за приемане на Наредба за методиките за оп-
ределянето на националната цел за енергийна 
ефективност и за определянето на общата 
кумулативна цел, въвеждането на схема за 
задължения за енергийни спестявания и раз-
пределянето на индивидуалните цели за енер-
гийни спестявания между задължените лица

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПО С Т А НОВИ :

Член единствен. Приема Наредба за мето-
диките за определянето на националната цел 
за енергийна ефективност и за определянето 
на общата кумулативна цел, въвеждането на 
схема за задължения за енергийни спестя-
вания и разпределянето на индивидуалните 
цели за енергийни спестявания между за-
дължените лица.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя Наредбата за 

методиките за определянето на националната 
цел за енергийна ефективност и за определянето 
на общата кумулативна цел, въвеждането на 
схема за задължения за енергийни спестявания 
и разпределянето на индивидуалните цели за 
енергийни спестявания между задължените 
лица, приета с Постановление № 240 на Минис-
терския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 75 от 2016 г.).

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

НАРЕДБА
за методиките за определянето на нацио-
налната цел за енергийна ефективност и 
за определянето на общата кумулативна 
цел, въвеждането на схема за задължения 
за енергийни спестявания и разпределя-
нето на индивидуалните цели за енергий-
ни спестявания между задължените лица

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. методиката за определяне на националната 

цел за енергийна ефективност;

2. методиката за определянето на общата 
кумулативна цел за енергийни спестявания;

3. въвеждането на схема за задължения 
за енергийни спестявания, която да осигури 
постигането на общата кумулативна цел за 
енергийни спестявания;

4. условията и редът за разпределяне на 
общата кумулативна цел за енергийни спес-
тявания като индивидуални цели за енер-
гийни спестявания между задължените лица 
по чл. 14a, ал. 4 от Закона за енергийната 
ефективност (ЗЕЕ).

Г л а в а  в т о р а

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НА-
ЦИОНАЛНАТА ЦЕЛ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ

Чл. 2. (1) Националната цел за енергийна 
ефективност се определя като количества 
спестена енергия в брутното вътрешно по-
требление на енергия и в крайното енергийно 
потребление.

(2) Националната цел за енергийна ефек-
тивност за периода от 1 януари 2021 г. до 
31 декември 2030 г. се съдържа в Интегри-
рания план в областта на енергетиката и 
климата на Република България. 

Чл. 3. При определянето на националната 
цел по чл. 2, ал. 2 се отчита прогнозното 
първично и крайно енергийно потребление 
до 31 декември 2030 г. въз основа на:

1. потенциала за спестяване на енергия 
по икономически ефективен начин;

2. развитието на брутния вътрешен продукт 
и прогнозите за него;

3. промените в количествата внесена и 
изнесена енергия;

4. промените в енергийния микс, оползо-
творяването на енергията от възобновяеми 
източници, използването на ядрена енергия, 
изграждането на съоръжения за улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид;

5. действащите мерки за повишаване на 
енергийната ефективност, изпълнени в из-
минал период. 

Г л а в а  т р е т а

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБ- 
ЩАТА КУМУЛАТИВНА ЦЕЛ ЗА ЕНЕР- 
ГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ. СХЕМА ЗА ЗА-
ДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯ-

ВАНИЯ

Чл. 4. (1) Изпълнението на национална-
та цел за енергийна ефективност включва 
постигането на общата кумулативна цел за 
енергийни спестявания при крайното потреб-
ление на енергия.

(2) Общата кумулативна цел за енергий-
ни спестявания представлява ежегодно на-
трупвани нови енергийни спестявания при 
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крайното енергийно потребление за периода 
от 1 януари 2021 г. до  31 декември 2030 г.

(3) Общата кумулативна цел за енергийни 
спестявания не може да е по-малка от 0,8 на 
сто годишно от годишното крайно енергийно 
потребление на крайните клиенти, осреднено 
за 2016, 2017 и 2018 г.

(4) За общо годишно крайно енергийно 
потребление на крайни клиенти по ал. 3 се 
приема крайното потребление на енергия от 
общите енергийни баланси на Националния 
статистически институт съгласно приложе-
ние № 1.

Чл. 5. Постигането на общата кумулативна 
цел за енергийни спестявания се осигурява 
чрез въвеждане на схема за задължения за 
енергийни спестявания и алтернативни мерки.

Чл. 6. (1) Годишният размер на общата 
кумулативна цел за енергийни спестявания 
се определя по схема, предвиждаща плавно 
нарастване, както следва:

1. по 0,7 на сто годишно за 2021 и 2022 г.;
2. по 0,75 на сто годишно за 2023 и 2024 г.;
3. по 0,93 на сто годишно за периода 

2025 – 2030 г.
(2) Стойностите на общата кумулативна 

цел и разпределението є по години за периода 
от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. се 
определят съгласно приложение № 2.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ 
НА ОБЩАТА КУМУЛАТИВНА ЦЕЛ ЗА 
ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ КАТО ИН-
ДИВИДУАЛНИ ЦЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ 

СПЕСТЯВАНИЯ

Чл. 7. (1) Част от общата кумулативна цел 
за енергийни спестявания се разпределя за 
изпълнение като индивидуални цели за енер-
гийни спестявания между задължените лица.

(2) Задължени лица са:
1. крайни снабдители, доставчици от 

последна инстанция, търговци с издадена 
лицензия за дейността „търговия с електри-
ческа енергия“, които продават електриче-
ска енергия на крайни клиенти повече от 
20 GWh годишно;

2. топлопреносни предприятия и достав-
чици на топлинна енергия, които продават 
топлинна енергия на крайни клиенти повече 
от 20 GWh годишно;

3. крайните снабдители и търговци на 
природен газ, които продават на крайни 
клиенти повече от 10 GWh годишно;

4. търговци на течни горива, които прода-
ват на крайни клиенти повече от 2000 тона 
течни горива годишно;

5. търговци на твърди горива, които 
продават на крайни клиенти повече от 
13 хил. тона твърди горива годишно.

(3) Задължените лица по ал. 2 подават 
ежегодно до 15 февруари в Агенцията за 
устойчиво енергийно развитие, наричана 
по-нататък „Агенцията“, декларация за про-
даденото количество енергия за предходната 
година по образец, утвърден от изпълнител-
ния директор на Агенцията и публикуван на 
интернет страницата є.

(4) Агенцията може да установи служебно 
обстоятелствата по ал. 2, когато задължените 
лица не са подали в Агенцията информация за 
извършените от тях продажби на енергия към 
крайните клиенти през предходната година.

Чл. 8. Индивидуалните цели за енергийни 
спестявания се определят като ежегодни нови 
енергийни спестявания на енергия, постиг-
нати от мерки за енергийни спестявания в 
крайното потребление на енергия от 1 януари 
2021 г. до 31 декември 2030 г.

Чл. 9. (1) Разликата между общата кумула-
тивна цел по чл. 6 и прогнозните енергийни 
спестявания от прилагането на алтернатив-
ните мерки се разпределя като индивиду-
ални цели за енергийни спестявания между 
задължените лица, пропорционално на про-
дадените от съответното задължено лице 
количества енергия на крайни клиенти през 
предходната година. 

(2) В случай че не могат да бъдат направени 
прогнози за годишното енергийно спестяване 
от алтернативни мерки, се използва процент-
ното съотношение на дела на индивидуалните 
цели и алтернативните мерки, посочено в 
Интегрирания план в областта на енерге-
тиката и климата на Република България.

(3) Определянето на индивидуалните цели 
по ал. 1 се извършва въз основа на предста-
вената от задължените лица информация за 
осъществените от тях за предходната година 
продажби на енергия на крайни клиенти.

(4) Когато информацията за продаваните 
количества горива е в натурални единици 
килоджаули (kJ), киловатчаса (kWh) или 
килограм нефтен еквивалент (kgoe), тези 
количества се преизчисляват от Агенцията 
в тон нефтен еквивалент (toe) чрез коефици-
енти на превръщане, посочени в таблицата 
съгласно приложение № 3.

(5) На задължените лица, които не са 
подали в Агенцията информацията по чл. 7, 
ал. 3 и/или са установени съгласно чл. 7, ал. 4, 
Агенцията определя служебна индивидуална 
годишна цел в размер, равен на размера на 
най-високата индивидуална цел, определена 
за съответния вид енергия или гориво.

Чл. 10. (1) Агенцията изготвя списък на 
задължените лица.

(2) Списъкът на задължените лица включ-
ва наименованията на задължените лица по 
видове продадена енергия и определените им 
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индивидуални годишни цели за енергийни 
спестявания.

(3) Списъкът се актуализира ежегодно 
от Агенцията съобразно промяната в ко-
личествата на продажбите на съответното 
задължено лице спрямо общото крайно пот- 
ребление на енергия за предходната година.

(4) Списъкът се утвърждава от министъра 
на енергетика ежегодно до 31 март.

(5) Изпълнителният директор на Агенци-
ята уведомява включените в списъка лица 
за определените им индивидуални цели за 
енергийни спестявания в срок до един месец 
от приемането на списъка.

(6) Агенцията публикува списъка на ин-
тернет страницата си. 

(7) Агенцията поддържа на интернет стра-
ницата си актуален списък на задължените 
лица и информация за изпълнението на ин-
дивидуалните им годишни цели за енергийни 
спестявания. 

Г л а в а  п е т а

ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ИНДИВИДУАЛНИТЕ ГОДИШНИ ЦЕЛИ 

ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ 

Чл. 11. (1) Изпълнението на индивидуал-
ните годишни цели за енергийни спестявания 
се оценява на базата на постигнатите енер-
гийни спестявания на енергия при крайното 
потребление.

(2) Задължените лица могат да изпълняват 
мерки за енергийни спестявания при произ-
водството, преноса и/или разпределението на 
енергия, като енергоспестяващият ефект от 
тези мерки не се включва при отчитане на 
изпълнението на общата кумулативна цел, 
определена съгласно чл. 6.

Чл. 12. (1) Изпълнението на общата куму-
лативна цел се оценява на базата на изпълне-
нието на индивидуалните цели за енергийни 
спестявания и на алтернативните мерки.

(2) Размерът на изпълнението на целта по 
ал. 1 се определя като сума от изпълненията 
на индивидуалните цели за енергийни спестя-
вания в енергия и енергийните спестявания, 
постигнати чрез алтернативни мерки.

(3) Информация за напредъка по изпъл-
нението на националната цел за енергийна 
ефективност и на общата кумулативна цел 
за енергийни спестявания се предоставя еже-
годно с анализа по чл. 11, ал. 6, т. 18 от ЗЕЕ.

Чл. 13. (1) За отчитане на индивидуал-
ните цели задължените лица предоставят в 
Агенцията ежегодно до 1 март на годината, 
следваща годината на отчитане, информация 
за изпълнението на индивидуалните цели за 
енергийни спестявания при условията и по 
реда на наредбата по чл. 70 от ЗЕЕ.

(2) Агенцията обработва информацията, 
предоставена по ал. 1, и констатира изпъл-

нението на индивидуалните цели в срок до 
31 март.

Чл. 14. (1) За изпълнението на индиви-
дуалните цели за енергийни спестявания 
задължените лица могат:

1. да предлагат енергийноефективни услу-
ги на конкурентни цени чрез доставчик на 
енергийноефективни услуги и/или,

2.  да правят вноски във Фонд „Енергийна 
ефективност и възобновяеми източници“ или 
в други финансови посредници за реализи-
ране на инвестиции в дейности и мерки за 
енергийна ефективност, като размерът на 
вноските, необходими за изпълнение на мерки 
за постигане на индивидуалните им цели, се 
договаря между задълженото лице и Фонд 
„Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници“ или друг финансов посредник;

3. да сключват споразумения с достав-
чици на енергийноефективни услуги или 
други задължени или незадължени лица за 
прехвърляне на енергийни спестявания чрез 
прехвърляне на удостоверения за енергийни 
спестявания по чл. 75, ал. 3 от ЗЕЕ.

(2) Отчитането на изпълнението на инди-
видуалните цели за енергийни спестявания, 
включително при условията на ал. 1, се из-
вършва от задължените лица пред Агенцията 
по реда на чл. 76 от ЗЕЕ. 

(3) Удостоверенията за енергийни спес-
тявания се издават и/или прехвърлят при 
условията и по реда на чл. 75 от ЗЕЕ.

(4) Изпълнението на индивидуалните 
цели за енергийни спестявания се отразява 
ежегодно от Агенцията в анализа по чл. 11, 
ал. 6, т. 18 от ЗЕЕ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. С наредбата се въвеждат изискванията 

на Директива 2012/27/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври  
2012 г. относно енергийната ефективност 
за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 
2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/
ЕО и 2006/32/ЕО (ОJ, L 315 от 14 ноември 
2012 г.), изменена с Директива (ЕС) 2018/2002 
на Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за изменение на Директива 
2012/27/ЕС относно енергийната ефективност 
(ОJ, L 328 от 21 декември 2018 г.).

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание 

чл. 18, ал. 1 от Закона за енергийната ефек-
тивност.

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага 
на изпълнителния директор на Агенцията за 
устойчиво енергийно развитие.

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



БРОЙ 32  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  17   

Приложение № 1 
към чл. 4, ал. 4

Крайно потребление на енергия от общите енергийни баланси

2016 г. 2017 г. 2018 г. Средногодишно за периода 
2016 – 2018 г.

Крайно енергийно потребление, ktoe* 9 731,2 9 976,0 10 003,0 9 903,4
*ktoe – хиляди тона нефтен еквивалент. 

Приложение № 2 
към чл. 6, ал. 2

Стойности и разпределяне на общата кумулативнa цел за периода  2021 г. – 2030 г., ktoe*

2021 г. 69,2 69,2
2022 г. 69,2 69,2 138,4
2023 г. 69,2 69,2 74,05 212,45
2024 г. 69,2 69,2 74,05 74,05 286,5
2025 г. 69,2 69,2 74,05 74,05 92,0 378,5
2026 г. 69,2 69,2 74,05 74,05 92,0 92,0 470,5
2027 г. 69,2 69,2 74,05 74,05 92,0 92,0 92,0 562,5
2028 г. 69,2 69,2 74,05 74,05 92,0 92,0 92,0 92,0 654,5
2029 г. 69,2 69,2 74,05 74,05 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 746,5
2030 г. 69,2 69,2 74,05 74,05 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 838,5

ОБЩО кумулативни спестявания за периода 2021 г. – 2030 г., ktoe 4357,55
*ktoe – хиляди тона нефтен еквивалент.

Приложение № 3 
към чл. 9, ал. 4

Енергийно съдържание на определени горива за енергийно потребление – таблица с коефици-
енти на превръщане

Енергия, включително 
горива

kJ* (нетна калорична 
стойност – NCV)

kgoe** (нетна калорична 
стойност – NCV)

kWh (нетна калорична 
стойност – NCV)

1 кг кокс 28 500 0,676 7,917
1 кг антрацитни въглища 17 200 – 30 700 0,411 – 0,733 4,778 – 8,528
1 кг брикети кафяви въглища 20 000 0,478 5,556
1 кг черен лигнит 10 500 – 21 000 0,251 – 0,502 2,917 – 5,833
1 кг кафяви въглища 5 600 – 10 500 0,134 – 0,251 1,556 – 2,917
1 кг масло от нефтени шисти 8 000 – 9 000 0,191 – 0,215 2,222 – 2,500
1 кг торф 7 800 – 13 800 0,186 – 0,330 2,167 – 3,833
1 кг торфени брикети 16 000 – 16 800 0,382 – 0,401 4,444 – 4,667
1 кг котелно гориво (мазут) 40 000 0,955 11,111
1 кг леко течно гориво 42 300 1,010 11,750
1 кг автомобилен бензин 44 000 1,051 12,222
1 кг керосин 40 000 0,955 11,111
1 кг втечнен нефтен газ 46 000 1,099 12,778
1 кг природен газ 47 200 1,126 13,100
1 кг втечнен природен газ 45 190 1,079 12,553
1 кг дърва за огрев (25 на сто 
влажност) 13 800 0,330 3,833
1кг дървени пелети/брикети 16 800 0,401 4,667
1 кг отпадъци 7 400 – 10 700 0,177 – 0,256 2,056 – 2,972
1 MJ топлинна енергия 1 000 0,024 0,278
1 kWh електрическа енергия 3 600 0,086 1,000
1 кубичeн метър природен газ 33 494 0,8 9,30
*kJ – килоджаул.
**kgoe – килограм нефтен еквивалент.
2499
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за устройството и дейността 
на Държавно предприятие „Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ 
(обн., ДВ, бр. 39 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98 
от 2009 г., бр. 25 и 100 от 2010 г., бр. 99 от 
2012 г., бр. 49 от 2014 г., бр. 76 от 2015 г., бр. 73 
от 2016 г.; доп., бр. 53 от 2017 г.; изм. и доп., 

бр. 6 от 2018 г. и бр. 41 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
„(1) В своята управленска дейност генерални-

ят директор се подпомага от трима заместник 
генерални директори.“

§ 2. В чл. 40 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Дирекция „Стратегическо развитие 

и инвестиционни проекти“ се ръководи от 
директор, чиито правомощия се определят в 
утвърдена от генералния директор длъжностна 
характеристика и е на пряко подчинение на 
заместник генерален директор „Стратегия и 
инвестиции“.“

§ 3. В чл. 41 ал. 1 се изменя така:
„(1) Управлението и изпълнението на ин-

фраструктурни проекти в предприятието се 
осъществява от Звена за подготовка, управление 
и изпълнение на проекти (ЗПУИП), създадени 
за всеки конкретен проект, финансиран или 
планиран за финансиране от фондовете на 
ЕС, и са на пряко подчинение на заместник 
генерален директор „Стратегия и инвестиции“.“

§ 4. В чл. 47 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Дирекция „Обществени поръчки и ад-

министративно обслужване“ се ръководи от 
директор, чиито правомощия се определят в 
утвърдена от генералния директор длъжностна 
характеристика и е на пряко подчинение на 
заместник генерален директор „Администрация 
и международна дейност“.“

§ 5. В чл. 49, ал. 2 след думата „характерис-
тика“ се добавя „и е на пряко подчинение на 
заместник генерален директор „Администрация 
и международна дейност“.“

§ 6. В чл. 49г, ал. 1 основният текст се 
изменя така:

„(1) Отдел „Интегрирани инвестиционни 
проекти“ е на подчинение на заместник ге-
нерален директор „Стратегия и инвестиции“. 
Отделът управлява, организира, координира и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 
ОТ 19 АПРИЛ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по бю-
джета на Министерството на туризма за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни раз-
ходи в размер до 11 100 000 лв. по бюджета 
на Министерството на туризма за 2022 г. за 
изплащане на хуманитарна помощ за първи 
отчетен период по Програмата за ползване на 
хуманитарна помощ за лица, търсещи времен-
на закрила в Република България вследствие 
на военните действия в Украйна.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на икономии на разходите по чл. 1, 
ал. 5, т. 3.2 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г. чрез пре-
структуриране на разходите по централния 
бюджет за 2022 г.

(3) Със сумата от 11 100 000 лв. да се уве-
личат показателите по чл. 22, ал. 3, т. 1 и 2 
от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г. 

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Министер-
ството на туризма за 2022 г. по „Политика в 
областта на устойчивото развитие на туризма“, 
бюджетна програма „Подобряване на поли-
тиките и регулациите в сектора на туризма“. 

(2) Създава се администриран разходен 
параграф по бюджета на Министерството на 
туризма за 2022 г. „Хуманитарна помощ за 
лица, търсещи временна закрила в Република 
България вследствие на военните действия в 
Украйна“ със сумата от 11 100 000 лв.

Чл. 3. Министърът на туризма да извърши 
съответните промени по бюджета на Минис-
терството на туризма за 2022 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 74, ал. 1 и чл. 110 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на туризма.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
19 април 2022 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

2501
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контролира инвестиционния процес при изпъл-
нение на инвестиционните програми и ново 
строителство, което не е включено в програмата 
за изпълнение на инвестиционни проекти от 
национално значение, и дейностите, свързани 
с него, като изпълнява следните функции:“.

§ 7. В чл. 49д, ал. 1 основният текст се 
изменя така: 

„(1) Отдел „Международна дейност“ е на 
пряко подчинение на заместник генерален 
директор „Администрация и международна 
дейност“ и изпълнява следните функции:“.

§ 8. В чл. 49з, ал. 2 след думата „характерис-
тика“ се добавя „и е на пряко подчинение на 
заместник генерален директор „Администрация 
и международна дейност“.

Заключителна разпоредба
§ 9. Правилникът влиза в сила от датата 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: 

Николай Събев
2433

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА 
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Правилник за изменение на Правилника за 
дейността на Комисията за защита на лич-
ните данни и на нейната администрация 

(ДВ, бр. 60 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 15, ал. 6 числото „81“ се заменя 
с „87“.

§ 2. Приложението към чл. 15, ал. 6 се 
изменя така:

„Приложение 
към чл. 15, ал. 6

№
Численост на персонала в организаци-
онната структура и административните 

звена на КЗЛД
  Обща численост на персонала, в т.ч.: 87
1. Изборни длъжности 5
1.1. Председател 1
1.2. Член на комисията 4
2. Главен секретар 1
3. Финансов контрольор 1
4. Обща администрация, в т.ч.: 23

4.1.
Дирекция „Управление на ресурсите 
и административно-правно обслуж-
ване“

23

5. Специализирана администрация, в 
т.ч.: 57

5.1. Дирекция „Правно-нормативна и 
международна дейност“ 14

5.2. Дирекция „Правни производства и 
надзор“ 29

5.3. Дирекция „Правно-аналитична, ин-
формационна и контролна дейност“ 14

“

Заключителна разпоредба
§ 3. Правилникът за изменение на Правил-

ника за дейността на Комисията за защита на 
личните данни и на нейната администрация 
е приет с Решение на Комисията за защита 
на личните данни от 13 април 2022 г. и влиза 
в сила от деня на обнародването му в „Дър-
жавен вестник“.

Председател: 
Венцислав Караджов

2472

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Био-
логично земеделие“ от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
(обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 19 
от 2017 г., бр. 18 от 2018 г., бр. 18 и 76 от 2019 г.; 
изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС 
на РБ; попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. 
на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.; изм. и доп., 

бр. 38 от 2020 г. и бр. 21 и 33 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 3 т. 3 и 4 се изменят така:
„3. Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския 

парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно 
биологичното производство и етикетирането 
на биологични продукти и за отмяна на Регла-
мент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ, L 150 от 
14 юни 2018 г.) (Регламент (ЕС) 2018/848);

4. Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/464 на 
Комисията от 26 март 2020 г. за установяване 
на определени правила за прилагането на Ре-
гламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парла-
мент и на Съвета във връзка с необходимите 
документи за признаване със задна дата на 
периоди за целите на прехода към биологично 
производство, производството на биологични 
продукти и информацията, която е необходимо 
да бъде предоставяна от държавите членки 
(OВ, L 98 от 31 март 2020 г.);“.

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 в изречениe първо думите „ал. 1 
и 4“ се заменят с „ал. 1, 4 и 6“, а в изречение 
второ думите „до изтичане на срока по ал. 1 
и 4“ се заличават.

2. В ал. 3 думите „петгодишния период“ се 
заменят с „периода“.

3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) През 2022 г. могат да се поемат нови 

ангажименти с продължителност:
1. три години по направление „Биологично 

растениевъдство“, когато в ангажимента се 
включват площи в преход; 

2. една година по направление „Биологично 
растениевъдство“, когато в ангажимента се 
включват само сертифицирани биологични 
площи;
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3. В ал. 3:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Дър-

жавен фонд „Земеделие“ едновременно пре-
кратява ангажимента и предприема действия 
по възстановяване на получената финансова 
помощ по съответното направление съгласно 
условията на ал. 4, когато подпомаганите лица:“;

б) в т. 2 думите „срока по чл. 6, ал. 1 и 4“ 
се заменят със „сроковете по чл. 6“.

4. В ал. 4: 
а) в т. 1 след думите „през 2021 г.“ се добавя 

„и 2022 г.“, думите „или писмено доказателство“ 
се заличават, а думите „тогава възстановяват 
100 % от изплатената финансова помощ“ се 
заменят с „тогава възстановяват част от из-
платената до момента финансова помощ по 
направлението; тази част се определя като 
процентно съотношение между размера на 
площите, за които няма представен сертификат 
в срока по чл. 33, ал. 1, т. 2 или 5, и деклари-
раната от тях площ през последната година от 
ангажимента“;

б) в т. 2 в изречение второ думите „в за-
висимост“ се заличават, а думите „в която е 
прекратен ангажимент“ се заменят със „за 
която са установени неспазванията“;

в) в т. 3 думите „или писмено доказателство“ 
се заличават.

§ 7. В чл. 16, ал. 4, т. 3 в изречение пър-
во думите „или писмено доказателство“ се 
заличават, а в изречение второ думите „или 
писменото доказателство удостоверяват“ се 
заменят с „удостоверява“.

§ 8. В чл. 19, ал. 4 думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „Министерството на земеделието“. 

§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 12 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя 

с „Министерство на земеделието“.
2. В ал. 13 думите „Министерството на 

земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министерството на земеделието“.

§ 10. В чл. 23 ал. 2 се отменя.
§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В т. 3 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 9“. 
2. В т. 4 накрая се добавя „и при провер-

ка по чл. 39а, ал. 2 се установи, че трайните 
насаждения, лозя и маслодайна роза не са 
пригодни за плододаване“.

3. Създава се т. 5:
„5. земеделски парцели, животни и пчелни 

семейства, за които се установи прекратяване 
на договора с контролиращо лице или е налице 
прекъсване в периода на контрол.“

§ 12. В чл. 29 думите „петгодишния период“ 
се заменят с „ангажимента“.

§ 13. В чл. 33 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „Регламент (ЕО) № 834/2007 

и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията“ 
се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/848“;

3. две години по направление „Биологично 
животновъдство“, когато в ангажимента се 
включват животни в преход;

4. една година по направление „Биологично 
животновъдство“, когато в ангажимента са 
включени само сертифицирани биологични 
животни;

5. една година по направление „Биологично 
пчеларство“.

(7) Площи, животни и пчелни семейства 
могат да се включат в нови ангажименти 
през 2022 г., когато периодът на преход към 
биологично производство е стартирал преди 
края на 2021 г.“

§ 3. В чл. 11, ал. 5 думите „чл. 36, ал. 1, 
чл. 37, ал. 1 и чл. 38 от Регламент на Комисията 
(ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни 
правила за прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 834/2007 на Съвета относно биологичното 
производство и етикетирането на биологични 
продукти по отношение на биологичното про-
изводство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 
от 18 септември 2008 г.)“ се заменят с „чл. 10, 
параграф 4, буква „б“, Приложение II, част I, 
т. 1.7, подточка 1.7.1 и част II, т. 1.2, подточка 
1.2.2 от Регламент (ЕС) № 2018/848“.

§ 4. В чл. 13 думите „методика, утвърдена от 
министъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят с „правила, утвърдени от министъра 
на земеделието“.

§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „и/или системата по чл. 49, 

ал. 1“ се заличават;
б) в т. 10 думите „са в“ се заменят с „не са 

надвишили продължителността на“, а след ду-
мите „Наредбата за базисните цени на трайните 
насаждения (ДВ, бр. 65 от 1991 г.)“ се добавя 
„и при проверка по чл. 39а, ал. 2 се установи, 
че трайните насаждения, лозя и маслодайна 
роза не са пригодни за плододаване“. 

2. В ал. 3, т. 3 думите „министъра на зе-
меделието, храните и горите“ се заменят с 
„министъра на земеделието“, а думите „чл. 29, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007“ се 
заменят с „чл. 42, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) 2018/848“.

§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „Държавен фонд 
„Земеделие“ се добавя „едновременно“, а след 
думите „ангажимент и“ се добавя „предприе-
ма действия по възстановяване на получената 
финансова помощ по съответното направление, 
като“.

2. В ал. 2 след думите „Държавен фонд 
„Земеделие“ се добавя „едновременно“, а след 
думите „ангажимента и“ се добавя „предприе-
ма действия по възстановяване на получената 
финансова помощ по съответното направление, 
като“.
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б) в т. 2 в изречение първо думите „или пис-
мено доказателство“ се заличават, а в изречение 
второ думите „или писменото доказателство 
удостоверяват“ се заменят с „удостоверява“;

в) в т. 3 накрая се добавя „и/или ДФЗ – РА, 
може да използва информацията от регистъра 
по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на 
Общата организация на пазарите на земеделски 
продукти на Европейския съюз“;

г) в т. 5 в изречение първо след думите „чл. 6, 
ал. 4“ се добавя „и 6“ и думите „или писмено 
доказателство“ се заличават, а в изречение 
второ думите „или писменото доказателство 
удостоверяват“ се заменят с „удостоверява“.

2. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разпла-

щателна агенция, използва въведената инфор-
мация от регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от 
Закона за прилагане на Общата организация 
на пазарите на земеделски продукти на Евро-
пейския съюз към последната дата за подаване 
на заявление за подпомагане съгласно чл. 12, 
ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.“

§ 14. В чл. 38 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, т. 4 в изречение първо думите 
„или писмено доказателство“ се заличават, 
а в изречение второ думите „или писменото 
доказателство удостоверяват“ се заменят с 
„удостоверява“.

2. В ал. 3 накрая се добавя „или през кам-
пания 2022“.

§ 15. В чл. 39 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В т. 1:
а) в буква „в“ след думите „през 2021 г.“ се 

добавя „или през 2022 г.“;
б) буква „г“ се отменя;
в) в буква „д“ в изречение първо думите „са 

в период“ се заменят с „не са надвишили про-
дължителността на периода“, в изречение трето 
думите „целият парцел с трайни насаждения 
е“ се заменят с „парцелът с трайни насажде-
ния включва“, в изречение четвърто думите 
„Министерството на земеделието, храните и 
горите“ се заменят с „Министерството на зе-
меделието“, а след думата „имоти“ се добавя 
„или парцели“.

2. В т. 2:
а) в буква „б“ след думите „през 2021 г.“ се 

добавя „или през 2022 г.“;
б) буква „в“ се отменя;
в) буква „д“ се отменя.
3. В т. 3:
а) в буква „б“ след думите „през 2021 г.“ се 

добавя „или през 2022 г.“;
б) буква „г“ се отменя.
§ 16. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. (1) Когато кандидатът за подпомага-

не не приложи към заявлението за подпомагане 
копие на договор по чл. 21, ал. 1 и 2, ДФЗ – РА, 
извършва проверка за това обстоятелство в 
регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за 

прилагане на Общата организация на пазарите 
на земеделски продукти на Европейския съюз.

(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разпла-
щателна агенция, извършва проверки относно 
пригодността на плододаване на заявените 
трайни насаждения, лозя и маслодайна роза 
в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за 
прилагане на Общата организация на пазарите 
на земеделски продукти на Европейския съюз. 
Министерството на земеделието предоставя ин-
формацията по изречение първо на ДФЗ – РА, 
когато такава не се съдържа в регистъра по 
чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на 
Общата организация на пазарите на земеделски 
продукти на Европейския съюз.

(3) Държавен фонд „Земеделие“ – Разпла-
щателна агенция, може да извършва проверка 
относно документите по чл. 33, ал. 1, т. 2, 3 и 5 
в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за 
прилагане на Общата организация на пазарите 
на земеделски продукти на Европейския съюз.“

§ 17. В чл. 44, ал. 2 думите „ал. 5“ се заме-
нят с „ал. 9“.

§ 18. Член 49 се отменя.
§ 19. В допълнителните разпоредби в § 1 

се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 5б:
„5б. „Пригодни за плододаване трайни на-

саждения, лозя и маслодайна роза“ са насаж-
дения, намиращи се преди плододаване или в 
плододаване, които са в регистъра по чл. 16а, 
ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата 
организация на пазарите на земеделски про-
дукти на Европейския съюз, установени с цел 
първично производство на селскостопански 
продукти и са им приложени необходимите 
агротехнически мероприятия.“

2. В т. 6 думите „Регламент (ЕО) № 834/2007, 
чл. 2, буква „т“ се заменят с „чл. 3, т. 26 от 
Регламент (ЕС) № 2018/848“.

3. Точка 7 се изменя така: 
„7. „Сертификат“ е документ съгласно чл. 35, 

параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2018/848.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. Не се изисква предоставяне на оценка, 

удостоверяваща, че трайните насаждения не са 
надвишили продължителността на периода на 
плододаване по Наредбата за базисните цени 
на трайните насаждения, когато за съответните 
парцели такава е предоставена през предходна 
кампания или когато за заявените трайни на-
саждения, лозя и маслодайна роза ДФЗ – РА 
може да извърши проверка в регистъра по 
чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на 
Общата организация на пазарите на земеделски 
продукти на Европейския съюз.

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

Министър: 
Иван Иванов
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАРЕДБА № 7 
от 7 април 2022 г.

за придобиване на квалификация по профе-
сията „Здравен асистент“

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавният 
образователен стандарт (ДОС) за придобива-
нето на квалификация по професията 723010 
„Здравен асистент“ от област на образование 
„Здравеопазване“ и професионално направле-
ние 723 „Здравни грижи“ съгласно Списъка на 
професиите за професионално образование и 
обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професи-
оналното образование и обучение. 

Чл. 2. Държавният образователен стандарт 
за придобиването на квалификация по про-
фесията 723010 „Здравен асистент“ съгласно 
приложението към тази наредба определя изиск- 
ванията за придобиването на трета степен на 
професионална квалификация за специалността 
7230101 „Здравни грижи“.

Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рам-
ковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 6 от 
Закона за професионалното образование и обу-
чение се разработват учебни планове за лица, 
навършили 16 години, и учебни програми за 
обучението по специалността по чл. 2.

Раздел II
Съдържание на държавния образователен 

стандарт

Чл. 4. (1) Държавният образователен стан-
дарт по чл. 1 определя изискванията към 
кандидатите, описанието на професията, еди-
ниците резултати от ученето, изискванията 
към материалната база и изискванията към 
обучаващите.

(2) Държавният образователен стандарт за 
придобиване на квалификация по професията 
723010 „Здравен асистент“ включва общата, 
отрасловата и специфичната професионална 
подготовка с необходимите професионални 
компетентности, които гарантират на обучаемия 
възможността за упражняване на професията 
след завършване на обучението.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, навършили 16 години, които 

към влизане в сила на тази наредба се обучават 
в квалификационен курс, завършват обучението 
си по учебните планове и учебните програми, 
по които са започнали.

§ 2. Тази наредба се издава на основание 
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона 
за предучилищното и училищното образование 
и отменя Наредба № 72 от 2012 г. за придоби-

ване на квалификация по професията „Здравен 
асистент“ (ДВ, бр. 77 от 2012 г.). 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на об-
народването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
Николай Денков

Приложение 
към чл. 2

Държавен образователен стандарт за при-
добиване на квалификация по професията 

„Здравен асистент“

Професионално направление:

723  Здравни грижи

Наименование на професията:

723010  Здравен асистент

Специалности: Степен 
на профе-
сионална 
квалифи-

кация

Ниво по 
Национал-
на квали-
фикацион-
на рамка 
(НКР)

Ниво по 
Европей-
ска квали-
фикацион-
на рамка 
(ЕКР)

7230101 Здрав-
ни гри-
жи

Трета 4 4

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 трета степен на про-
фесионална квалификация по професията 
„Здравен асистент“ от Списъка на професиите 
за професионално образование и обучение по 
чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра 
на образованието и науката със Заповед № РД-
09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм., Заповед 
№ РД-09-4493 от 18.11.2021 г.) изискванията за 
входящото минимално образователно равнище 
към кандидатите са:

·  за лица, навършили 16 години – придобито 
право за явяване на държавни зрелостни 
изпити или придобито средно образование.

Изискванията за входящо минимално ква-
лификационно равнище при продължаващо 
професионално обучение с придобиване на 
трета степен на професионална квалификация 
е придобита втора степен на професионална 
квалификация по професия от област на об-
разование „Здравеопазване“.

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

1.2. Валидиране на професионални знания, 
умения и компетентности
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Придобиването на квалификация по профе-
сията „Здравен асистент“ 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 валидиране на профе-
сионални 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.)

Здравният асистент подпомага дейностите 
на медицинските специалисти, основно на 
медицинските сестри, за подобряване качест-
вото на живот на пациента/потребителя и 
при извършването на специфични дейности 
основно в болнична и извънболнична среда. 
Oказва здравна и психо-социална подкрепа за 
осигуряване на здравословен начин на живот, 
ресоциализация и адаптация на болните след 
операция или при хронични заболявания. 
Здравният асистент подпомага пациента/
потребителя при приема на лекарствени про-
дукти през устата, като следи указанията на 
медицинските специалисти. 

Здравният асистент под ръководството на 
медицинска сестра, акушерка, фелдшер, лекар-
ски асистент или лекар извършва дейности за 
удовлетворяване на основните жизнени потреб-
ности на пациента/потребителя от хранене и 
прием на течности, хигиена, дишане, отделяне, 
сън, почивка и го подпомага при извършване 
на обичайни ежедневни дейности – събличане 
и обличане, движение, развлечение и психо-
социален комфорт. 

Извършва комплекс от мероприятия за 
поддържане на личната хигиена и комфорт на 
пациента и за предоперативно отстраняване 
на окосмяването. Подпомага движението на 
пациента, като го поддържа, придържа и по-
ставя в подходящо положение, подпомага са-
мостоятелното му придвижване или с помощни 
средства, обучава го в техники за движение, 
транспортира и/или съпровожда пациента.

Здравният асистент извършва дейности за 
подпомагане дишането на пациента, наблюда-
ва и информира медицинския специалист за 
състояния на дихателен дефицит. В зависимост 
от симптомите и указанията на медицинския 
специалист здравният асистент променя поло-
жението на пациента, наблюдава правилното 
положение на кислородна маска, подпомага 
профилактиката на застойните дихателни състо-
яния чрез дихателна гимнастика и инхалация. 
Участва в наблюдението на състоянието на 
отделителните функции на организма.

Здравният асистент осигурява на потреби-
теля/пациента оптимални условия за сън и 
почивка при спазване на биологичния режим. 
Осигурява на пациента развлечения според 
състоянието и желанието му (четене на книги, 
разходки, дневни занимания, игри, подпомагане 
на комуникацията чрез интернет връзка и др.). 

Здравният асистент съдейства на специалиста 
по здравни грижи при измерване на телесната 
температура, овладяване на хипо- или хипер-
термия, провеждане на общоукрепващи и за-
калителни процедури за потребителя/пациента. 

При рискови ситуации здравният асистент 
предприема действия, с които да стабилизира 
и облекчи състоянието на пациента, без да 
прилага специални мерки, които могат да се 
извършват само от медицински специалисти. 
При настъпила смърт здравният асистент 
обработва тялото на починал под контрола 
и съобразно указанията на специалиста по 
здравни грижи.

Здравният асистент извършва действия, 
съобразени с правилата и нормите за хигиена, 
дезинфекция и стерилизация на болничната 
среда и в бита, отчитайки измененията и 
влиянието на околната среда върху човека. В 
съответните структури на лечебните заведения 
здравният асистент подготвя хирургичен и друг 
материал за стерилизация при спазване на 
утвърдените правила за работа, за химичен и 
микробиологичен контрол на стерилизационния 
процес, съхранява и подрежда стерилизираните 
материали. 

При изпълнение на професионалните дей-
ности здравният асистент поддържа контакти 
с пациента, с неговите близки и с работния 
екип, като проявява адаптивност за работа 
при променящи се условия, поддържа кон-
такт с общопрактикуващия/лекуващия лекар, 
сигнализира веднага при влошаване на здра-
вословното състояние или при спешен случай, 
като своевременно уведомява семейството 
и близките; придружава при необходимост 
пациента/потребителя до лекарския кабинет; 
оказва съдействие при настаняване в лечебно 
заведение за активно или продължително ле-
чение, полага грижи в болница. 

Здравният асистент работи в екип с други спе-
циалисти, изпълнява указанията на ръководи-
теля на екипа, предписанията на специалистите 
по здравни грижи и изготвения индивидуален 
план за грижи. Носи отговорност за живота и 
здравето на пациента/потребителя, за който 
се грижи, в рамките на работното време и 
на компетенциите си, за извършените от него 
действия или бездействия, както и за опазва-
не имуществото на пациента, когато полага 
грижи в дома. Проявява конфиденциалност 
при работа с личните данни или с персонална 
информация, свързана с пациента/потребите-
ля, неговото семейство и близки. Проявява 
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лоялност и толерантност към възрастовите, 
етническите, религиозните и други различия.

Здравният асистент е запознат с документа-
цията, приложима в здравния и социалния сек-
тор (медицинска документация, план-график, 
рапортни тетрадки, регистрационни листове, 
фишове за заявки за материали, индивидуален 
работен план, седмичен график на извършва-
ните дейности и др.), и с нормативната уредба, 
касаеща дейността му. Използва компютърна 
техника и лични предпазни средства. Изготвя 
отчет за извършените от него дейности (еже-
дневно, месечно) в специални формуляри (на 
хартиен или електронен носител) по указания 
на прекия ръководител.

Когато работи в лечебно заведение, здравни-
ят асистент осъществява трудовата си дейност 
на стационарно работно място, оборудвано с 
подходящи медицински помощни материали, 
пособия и консумативи – медицински шкафове, 
превързочни материали, болнични легла, анти-
декубитални дюшеци, медицински легенчета, 
инвалиден стол, тоалетен стол, подлога, термо-
метър, апарат за кръвно налягане, памперси, 
постелъчно бельо и други, в съответствие със 
спецификата на лечебното заведение, където 
полага труд.

При упражняване на професията от здравния 
асистент се изисква да проявява дискретност, 
инициативност, комуникативност, емпатия, 
търпение, емоционална стабилност.

Особеностите на работната среда предпола-
гат наличието на известни рискови фактори: 

– физически рискове при повдигане, сваляне 
и пренасяне на пациенти, работа в изправено 
положение със стоене на едно място, повтаря-
щи се еднотипни движения, носене на тежести 
(чували с бельо, контейнери за стерилизация, 
инструментариум и др.); 

– сензорни рискове: миризми от използва-
ните дезинфекционни и хигиенни препарати; 

– биологични рискове: инфекции, микози, 
алергии и други, възникващи при пренасяне 
на материали за изследвания, при обработка 
на болнично бельо и отпадъци; 

– психологически рискове;
– възможна агресия от страна на пациен-

тите, стрес от потенциален риск от инцидент 
или злополука. 

Здравният асистент е длъжен да спазва 
утвърдените правила за здравословни и без- 
опасни условия на труд, както и разпоредбите 
на наредбата по чл. 7 от Закона за съсловните 
организации на медицинските сестри, акушер-
ките и асоциираните медицински специалисти, 
на зъботехниците и на помощник-фармацевтите.

Придобилите квалификация по професия-
та „Здравен асистент“ могат да работят, като 
предоставят общи грижи, както в структурите 
на лечебните заведения, включително хосписи, 
така и в социални заведения и домове в об- 
щността. Наемането и определянето на работ-

ното време на здравния асистент се договаря с 
работодателя при спазване на Кодекса на труда.

2.2. Възможности за продължаване на про-
фесионалното обучение

Лицата, придобили трета степен на професи-
онална квалификация по професията „Здравен 
асистент“, могат да продължат обучението си по 
друга професия от професионално направление 
„Здравни грижи“ в системата на професионал-
ното образование и обучение.

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 
единиците резултати от ученето, 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 
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на 
труда и социалната политика, посл. изм. и доп. 
със Заповед № РД-01-42 от 11.02.2022 г.

Придобилите трета степен на професионална 
квалификация по професията „Здравен асис-
тент“ могат да постъпят на работа на следните 
длъжности от НКПД: 5329-1009 Здравен асис-
тент, 5321-1001 Болногледач, 5321-1002 Санитар, 
както и на други подходящи длъжности, до-
пълнени при актуализиране на НКПД.

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

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

ЕРУ по обща професионална подготов-
ка – единна за всички професии с трета степен 
на професионална квалификация от СППОО

ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия 
на труд 

1.1. РУ Организира дейността си в съответ-
ствие с изискванията за осигуряване на здра-
вословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) 
на работното място

1.2. РУ Участва в създаването на организация 
за осъществяване на превантивна дейност по 
опазване на околната среда

1.3. РУ Съдейства за овладяването на рискови 
и аварийни ситуации

ЕРУ 2. Предприемачество 
2.1. РУ Познава основите на предприема-

чеството
2.2. РУ Формира предприемаческо поведение
2.3. РУ Участва в разработването на бизнес 

план 
ЕРУ 3. Икономика
3.1. РУ Познава основите на пазарната 

икономика
3.2. РУ Познава характеристиките на дей-

ността в организацията
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ЕРУ по отраслова професионална подготов-
ка – единна за професиите от професионално 
направление „Здравни грижи“ – трета степен 
на професионална квалификация

ЕРУ 4. Комуникация и чужд език 
4.1. РУ Общува ефективно в работния екип 
4.2. РУ Осъществява ефективна бизнес 

комуникация
4.3. РУ Владее чужд език, свързан с профе-

сионалната дейност
ЕРУ 5. Използване на информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) в профе-
сионалната дейност

5.1. РУ Обработва информация и съдържа-
ние с ИКТ

5.2. РУ Осъществява комуникация посред-
ством ИКТ

5.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
5.4. РУ Осигурява защита на електронната 

среда 
5.5. РУ Решава проблеми при работата с ИКТ
ЕРУ 6. Организация на труда 
6.1. РУ Организира процеса на работата си 
6.2. РУ Следи за качеството на изпълнява-

ните дейности
ЕРУ 7. Прилагане на нормативната уредба 

в областта на здравните грижи
7.1. РУ Познава здравноосигурителната и 

социалната система 
7.2. РУ Познава организационно-управлен-

ската структура на системата на здравеопазване
7.3. РУ Познава нормативната уредба в об-

ластта на оказване на здравни грижи
ЕРУ 8. Професионална етика в здравните 

грижи
8.1. РУ Познава Кодекса за професионална 

етика на медицинските сестри, акушерките и 
асоциираните медицински специалисти

8.2. РУ Познава етичните правила за взаи-
моотношения с пациента

ЕРУ 9. Хигиенни правила и норми, специ-
фични за лечебното заведение и дома

9.1. РУ Извършва дезинфекция съобразно 
действащата нормативна уредба

9.2. РУ Познава основните методи на де-
зинсекция и дератизация

9.3. РУ Спазва режима за превенция на 
вътреболнични инфекции (ВБИ)

9.4. РУ Извършва стерилизация
ЕРУ по специфична професионална подго-

товка за специалност „Здравни грижи“ – трета 
степен на професионална квалификация

ЕРУ 10. Познава устройството и функциите 
на човешкото тяло

10.1. РУ Дефинира структурните и функци-
оналните връзки в човешкото тяло

10.2. РУ Познава структурата и функциите 
на опорно-двигателния апарат 

10.3. РУ Познава сърдечно-съдовата и нерв-
ната система

10.4. РУ Познава дихателната и храносми-
лателната система

10.5. РУ Познава отделителната, половата, ен-
докринната система и действието на хормоните

10.6. РУ Разпознава потребностите от сън, 
почивка и развлекателни занимания

ЕРУ 11. Познава и съобразява предписаните 
диети при заболявания

11.1. РУ Познава физиологичното значение 
и потребностите от хранителни вещества и 
енергия за човешкия организъм 

11.2. РУ Познава основните принципи на 
здравословното хранене и специфичните осо-
бености на хранене при различни заболявания 
и състояния

11.3. РУ Прави обща характеристика на 
заболявания, свързани с храненето

11.4. РУ Спазва хигиенните изисквания за 
местата за приготвяне и съхранение на храна 
и при раздаването на храна в лечебните и со-
циалните заведения 

ЕРУ 12. Познава отклонения от нормата във 
функциите на системите в човешкия организъм

12.1. РУ Познава основни симптоми на най-
честите остри хирургични състояния

12.2. РУ Познава основни симптоми на най-
честите заболявания на вътрешните органи

ЕРУ 13. Познава организацията на медицин-
ската помощ и принципите за добра здравна 
грижа 

13.1. РУ Познава структурата и организаци-
ята на медицинската помощ

13.2. РУ Познава принципите за добра 
здравна грижа

ЕРУ 14. Грижи за пациента
14.1. РУ Полага грижи за леглото, шкафчето 

и личната хигиена на пациента
14.2. РУ Извършва наблюдение и общи 

грижи за пациента
14.3. РУ Познава двигателния режим при 

различните заболявания и състояния
14.4. РУ Извършва общи грижи при различни 

заболявания и състояния 
14.5. РУ Извършва обработка на тялото на 

починал пациент/потребител
14.6. РУ Спазва основните правила за 

действия в ситуация, застрашаваща здравето 
и живота на пациента/потребителя 

14.7. РУ Познава основните хигиенни 
изисквания при грижи за инфекциозно болни 
пациенти 

14.8. РУ Извършва общи грижи за пациенти 
с онкологични заболявания и в терминално 
състояние 

ЕРУ 15. Грижи за болно дете
15.1. РУ Спазва правилата за изпълнение на 

общите грижи за болно дете
15.2. РУ Оказва грижи, съобразени с пси-

хическото, физическото, социалното и емоци-
оналното състояние на детето

3.2. Описание на ЕРУ
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ЕРУ по обща професионална подготовка 
ЕРУ 1

Наименование 
на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд 

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование 
на професията:

Здравен асистент

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 1.1: Организира дейността си в съответствие с изискванията за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на работното място

Знания ·  Познава разпоредбите за осигуряване на ЗБУТ на работното място
·  Описва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
·  Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигурява-

нето на ЗБУТ за конкретната трудова дейност
·  Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при из-

вършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
·  Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация 

и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
·  Посочва разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по 

правилата за осигуряване на ЗБУТ

Умения ·  Прилага мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на 
рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни 
трудови дейности

·  Изпълнява инструкциите за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд

·  Следи за прилагането на необходимите мерки за защита
·  Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности ·  Изпълнява трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за 
осигуряване на ЗБУТ

Резултат от учене 1.2: Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна 
дейност по опазване на околната среда

Знания ·  Посочва разпоредбите за опазване на околната среда
·  Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
·  Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни 

отпадъци

Умения ·  Организира сортирането на опасни продукти и излезли от употреба ма-
териали, консумативи и други при спазване технологията за събиране и 
рециклиране 

·  Организира съхранението на опасни продукти и излезли от употреба ма-
териали, консумативи и други при спазване технологията за събиране и 
рециклиране

Компетентности ·  Способен е да анализира възможните причини за замърсяване на околната 
среда и да съдейства за тяхното предотвратяване

Резултат от учене 1.3: Съдейства за овладяването на рискови и аварийни ситуации

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

Умения ·  Спазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
·  Спазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации 
·  Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на 

работа
·  Оказва първа помощ на пострадали при трудова злополука и авария

Компетентности ·  Съдейства за предотвратяването на рисковете за възникване на пожар или 
аварийна ситуация 

·  Участва в овладяването на възникнал пожар или авария в съответствие с 
установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност
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Средства за оценяване: Средство 1:
·  Решаване на тест
Средство 2:
·  Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
·  Владее теоретични знания за:

·  хигиенните норми;
·  здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
·  превантивна дейност за опазване на околната среда;
·  овладяване на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на по-

страдали
За средство 2:
·  Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената 

рискова ситуация
·  Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2

Наименование 
на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование 
на професията:

Здравен асистент

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 2.1: Познава основите на предприемачеството

Знания ·  Описва същността на предприемачеството 
·  Познава принципите на предприемаческата дейност
·  Посочва видовете предприемачески умения

Умения ·  Проучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му
·  Открива възможности за предприемачески инициативи в дадения сектор
·  Анализира практически примери за успешно управление на дейността на 

организацията

Компетентности ·  Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2: Формира предприемаческо поведение

Знания ·  Посочва характеристиките на предприемаческото поведение 
·  Изрежда видовете предприемаческо поведение 
·  Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение
·  Изброява значими за упражняваната професия социални и личностни умения 

Умения ·  Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи 
·  Идентифицира нови пазарни възможности
·  Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
·  Предлага иновативни идеи при изпълнението на работни проекти

Компетентности ·  Способен е самостоятелно да предложи възможно решение за подобряване 
ефективността на бизнеса

Резултат от учене 2.3: Участва в разработването на бизнес план

Знания ·  Изброява основните елементи на бизнес плана
·  Описва изискванията и етапите при разработване на бизнес план
·  Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения ·  Анализира възможностите за развитие на дейността в организацията
·  Обяснява предназначението на всеки елемент от бизнес плана
·  Прилага изискванията за разработване на бизнес план

Компетентности ·  В екип разработва проект на бизнес план 
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Средства за оценяване: Средство 1:
·  Решаване на тест
Средство 2:
·  Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
·  Разработване на бизнес план

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1, 2 и 3:
·  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
·  Владее основни теоретични понятия в областта на предприемачеството
За средство 2:
·  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на опи-

сания проблем в зададения казус
За средство 3:
·  Участва в разработването на бизнес план според изискванията на предва-

рително дефинираното задание

ЕРУ 3

Наименование 
на единицата:

Икономика

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование 
на професията:

Здравен асистент

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 3.1: Познава основите на пазарната икономика

Знания ·  Описва общата теория на пазарната икономика
·  Изброява основните икономически проблеми 
·  Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
·  Изброява видовете икономически субекти в бизнеса

Умения ·  Ориентира се относно функциите на различните икономически субекти
·  Информира се за успешни практически примери за управление на различни 

бизнес начинания 

Компетентности ·  Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление 
на бизнес начинания

Резултат от учене 3.2: Познава характеристиките на дейността в организацията

Знания ·  Посочва основите на пазарното търсене 
·  Описва принципите на пазарното предлагане
·  Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, 

рентабилност

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

·  Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си

Компетентности ·  Способен е да обясни икономическите принципи в контекста на дейността 
на фирмата 

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

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет

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

лема в зададения казус
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ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално 
направление „Здравни грижи“

ЕРУ 4

Наименование 
на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование 
на професията:

Здравен асистент

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 4.1: Общува ефективно в работния екип

Знания ·  Посочва отделните длъжности в екипа
·  Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа 
·  Изброява принципите за ефективна работа в екип
·  Описва правилата за предаване на информация между членовете на ра-

ботния екип
·  Познава професионалните ценности и етичните норми в екипната работа
·  Разбира своята роля, правата и задълженията си в дейността на институ-

циите в здравеопазването и в общността

Умения ·  Спазва йерархията в екипа
·  Спазва принципите за ефективна работа в екип
·  Участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от чле-

новете на екипа
·  Прилага правилата за предаване на информация между членовете на ра-

ботния екип
·  Формулира проблеми и решения, като представя случаи от практиката си
·  Спазва конфиденциалност и проявява дискретност

Компетентности ·  Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес и проявява 
отговорност при изпълнение на задълженията си

Резултат от учене 4.2: Осъществява ефективна бизнес комуникация

Знания ·  Описва етичните норми в комуникацията
·  Изрежда правилата за вербална и невербална комуникация
·  Посочва адекватното поведение при конфликт
·  Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения ·  Води делова комуникация – писмена и устна
·  Предоставя необходимата информация за удовлетворяване изискванията 

на клиентите
·  Съдейства за разрешаване на конфликтни ситуации

Компетентности ·  Провежда ефективна устна и писмена комуникация с колеги и клиенти, 
спазвайки изискванията за делово общуване

Резултат от учене 4.3: Владее чужд език, свързан с професионалната дейност

Знания ·  Познава основната професионална терминология на чужд език
·  Изброява източници за информация в професионалната област на чужд език
·  Изрежда основните области на приложимост на чужд език по професията

Умения ·  Разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, 
документация и др.) 

·  Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
·  Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с колеги и клиенти

Компетентности ·  Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация 
по професионални теми

·  Разчита специализирана документация на чужд език

Средства за оценяване: Средство 1:
·  Решаване на тест
Средство 2:
·  Провеждане на разговори на професионални теми
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Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
·  Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване в работна 

среда. Владее чужд език по професията
За средство 2:
·  Провежда разговори по професионални теми на чужд език

ЕРУ 5

Наименование 
на единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 
професионалната дейност

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование 
на професията:

Здравен асистент

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 5.1: Обработва информация и съдържание с ИКТ

Знания ·  Изброява интернет търсачки 
·  Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене на информация в 

дигитална среда
·  Познава начини за оценка на надеждността на информацията в интернет 
·  Посочва същността на WEB каналите (RSS и др.) за получаване на ин-

формация
·  Описва начините за съхранение на цифрова информация на различни 

електронни носители
·  Посочва начините за създаване на поддиректории (папки)
·  Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория 

(папка) в друга
·  Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово 

съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
·  Посочва различни доставчици на облачни услуги
·  Назовава източници за извличане на цифрови данни

Умения ·  Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни 
филтри и използва оператори за търсене (символи и др.) 

·  Използва WEB канали (RSS и др.) за получаване на информация
·  Сравнява информацията в различни източници 
·  Оценява надеждността на информацията с помощта на набор от допъл-

ващи се критерии
·  Съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, 

аудио, видео, WEB страници и др.) по класифициран начин, използвайки 
поддиректории (папки)

·  Използва облачни услуги за съхранение на информация
·  Възпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности ·  Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 5.2: Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания ·  Изброява доставчици на услугата електронна поща
·  Описва софтуер за аудио- и видеоразговори
·  Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
·  Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане
·  Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на 

знания и опит в професионалната област, като посочва публични и частни 
цифрови услуги

·  Обяснява предимствата от използване на електронен подпис
·  Запознат е с методите за общуване чрез мобилни устройства при взаимо-

действие с колеги и партньори
·  Познава дигиталния етикет при интернет общуване
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Умения ·  Използва електронна поща 
·  Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
·  Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
·  Използва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно банки-

ране, взаимодействие с институции и др.
·  Обменя знания и опит в онлайн общности
·  Прилага електронен подпис за авторизация
·  Ползва мобилни устройства при взаимодействие с колеги и партньори
·  Служи си с дигиталния етикет при интернет общуване

Компетентности ·  Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 5.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания ·  Посочва функционалностите на софтуерите за създаване на цифрово съ-
държание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

·  Посочва функционалностите на софтуерите за редакция на цифрово съ-
държание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

·  Описва функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на 
шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения ·  Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) 
с различни оформления 

·  Редактира създадено цифрово съдържание 
·  Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет 

страници и/или блогове

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

Резултат от учене 5.4: Осигурява защита на електронната среда

Знания ·  Посочва рисковете за сигурността при работа в електронна среда 
·  Дефинира функциите на защитните стени и на антивирусните програми
·  Описва начините за защита на файлове с криптиране или с пароли 
·  Посочва мерки за защита на дигиталните устройства и цифровото съдържание
·  Описва въздействието на цифровите технологии върху околната среда
·  Познава нормативите за защита на личните данни

Умения ·  Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет 
страници 

·  Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
·  Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
·  Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
·  Защитава файлове с криптиране или с пароли
·  Прилага методи за защита на дигиталните устройства и цифровото съ-

държание
·  Прилага мерки за пестене на енергия
·  Използва техники за защита на личните данни в дигитална среда

Компетентности ·  Способен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната 
среда, в която работи, както и поверителността на личните данни

Резултат от учене 5.5: Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания ·  Посочва начините за решаване на рутинни проблеми при използване на 
цифрови технологии

·  Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на софтуерни продукти, 
използвани в компютърната графика

·  Изброява възможностите за актуализиране и подобряване на дигиталните 
си компетентности

·  Познава основни технологични подобрения в професионалната област

Умения ·  Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, 
софтуер или услуга за решаване на проблеми

·  Променя настройките и опциите на операционната система или софтуера 
за компютърна графика при решаване на проблеми

·  Предлага творчески идеи при използването на дигитални технологии

Компетентности ·  Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при 
работа с ИКТ
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Средства за оценяване: 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 прос-

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

Средство 3:
·  Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформле-

нието на цифрово съдържание
Средство 4:
·  Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено 

електронно съобщение
Средство 5:
·  Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и 

промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
·  Учебен/компютърен кабинет
·  Персонален компютър или лаптоп
·  Достъп до интернет

Критерии за оценяване: За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
·  Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предва-

рително зададеното за това време
·  Демонстрирани са знания, умения и компетентности, свързани с изпол- 

зването на ИКТ

ЕРУ 6

Наименование 
на единицата:

Организация на труда

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование 
на професията:

Здравен асистент

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 6.1: Организира процеса на работата си

Знания ·  Познава структурата на организацията, в която работи
·  Изброява методи за нормиране на работния процес
·  Дефинира същността на оперативното планиране и разпределението на 

времето
·  Посочва елементите и начина за изготвяне на план-график 
·  Познава вътрешните нормативни актове, свързани с професията
·  Описва планирането на ресурси, свързани с работния процес 

Умения ·  Обяснява елементите и взаимодействието им в структурата на организацията
·  Планира процеса на работата си
·  Съставя график на работните си задачи
·  Прилага изискванията на вътрешните нормативни и административни актове
·  Следва принципите за ефективно управление на времето 

Компетентности ·  Организира рационално процеса на работата си за ефективно изпълняване 
на трудовите задачи

·  Предлага и обосновава необходимостта от промени в работата си

Резултат от учене 6.2: Следи за качеството на изпълняваните дейности

Знания ·  Описва видовете трудови дейности 
·  Посочва изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
·  Изброява начините за обезпечаване на качествено изпълняване на трудо-

вите задачи
·  Познава начините за организация на трудовите дейности

Умения ·  Спазва изискванията за качествено изпълнение на задачите
·  Спазва етичните норми на поведение
·  Следва правилата за осигуряване на качество на обслужване на вътреш-

ните и външните клиенти
·  Спазва правилата за комуникация с близките на клиентите
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Компетентности ·  Ефективно планира и изпълнява трудовите дейности
·  Участва в изграждането и поддържането на ефективна работна среда

Средства за оценяване: Средство 1:
·  Решаване на тест
Средство 2:
·  Решаване на казус

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
·  Дефинира теоретични понятия за:

·  управленската структура на организацията;
·  организацията на работния процес.

За средство 2:
·  Вярно, точно и мотивирано решава посочения казус, свързан с организация 

на работния процес 

ЕРУ 7

Наименование 
на единицата:

Прилагане на нормативната уредба в областта на здравните грижи

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование 
на професията:

Здравен асистент

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 7.1: Познава здравноосигурителната и социалната система 

Знания ·  Познава здравноосигурителната и социалната система
·  Посочва основни документи, приложими в здравния и социалния сектор
·  Дефинира основните принципи и правила за добра медицинска практика 

по здравни грижи
·  Притежава базисни познания за процесите в здравеопазването

Умения ·  Обяснява правата и задълженията на осигурените лица
·  Използва относимата документация, приложима в здравния и социалния 

сектор
·  Прилага основните принципи и правила за добра медицинска практика 

по здравни грижи
·  Обяснява своята роля в дейността на институциите в здравеопазването и 

в общността

Компетентности ·  Способен е да обясни вярно особеностите и изискванията на здравнооси-
гурителната и социалната система

Резултат от учене 7.2: Познава организационно-управленската структура на системата на здраве- 
опазване

Знания ·  Посочва видовете лечебни заведения, тяхната структура и функции
·  Познава здравните изисквания към лечебните заведения
·  Изброява хигиенните изисквания към болничната стая
·  Описва хигиенните изисквания към битовите условия при оказване на 

грижи за пациента

Умения ·  Спазва изискванията от нормативните актове, регламентиращи дейността 
на лечебното заведение 

·  Спазва утвърдения от работодателя график за дейността 
·  Разяснява на пациента и неговите близки правилата и нормите на хигиена 

и придвижване в лечебното заведение 
·  Прилага хигиенните изисквания към лечебните заведения, болничната стая 

и битовите условия при оказване на грижи за пациента 
·  Спазва правилата за прием, болничен престой, превеждане и изписване 

на пациента 

Компетентности ·  Способен е да обясни правилно структурата и организацията на системата 
на здравеопазване
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Резултат от учене 7.3: Познава нормативната уредба в областта на оказване на здравни грижи 

Знания ·  Дефинира изискванията на нормативната уредба относно добра здравна 
грижа

·  Посочва институциите, предоставящи здравни и социални грижи
·  Описва йерархичната подчиненост в изпълнение на дейността

Умения ·  Подпомага специалиста по здравни грижи при изпълнение на лечебния 
план и/или рехабилитационната програма на пациента 

·  Изпълнява предписанията на медицинския специалист относно общите 
грижи за пациента/потребителя 

·  Информира пациента/потребителя и неговите близки за институциите на 
местно ниво, които предоставят различен вид услуги и подкрепа (здравни, 
социални, административни и др.) 

·  Посредничи в осъществяването на социални контакти между пациента/
потребителя и неговото обкръжение 

Компетентности ·  Способен е да обясни изискванията на нормативната уредба относно добра 
здравна грижа

Средства за оценяване: Средство 1:
·  Решаване на тест
Средство 2:
·  Решаване на казус

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1: 
·  Владее основни теоретични понятия, свързани с прилагане на нормативната 

уредба за извършване на здравни грижи 
За средство 2: 
·  Вярно решава посочения казус, свързан с организация на работния процес 

и разпределение на задачите в екипа, свързани с нивата на компетентност

ЕРУ 8

Наименование 
на единицата:

Професионална етика в здравните грижи

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование 
на професията:

Здравен асистент

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 8.1: Познава Кодекса за професионална етика на медицинските сестри, акушер-
ките и асоциираните медицински специалисти

Знания ·  Познава принципите на професионалната етика
·  Дефинира нормите на етичните кодекси 
·  Назовава нормативни актове, инструкции, указания, касаещи професио-

налните му задължения 
·  Изброява личностните качества, необходими за изпълнение на професио-

налните задължения на здравния асистент
·  Описва своята роля, правата и задълженията си в дейността на институ-

циите в здравеопазването и в общността

Умения ·  Спазва принципите на професионалната етика
·  Прилага нормите на етичния кодекс на професионалистите по здравни грижи
·  Осигурява благоприятна психологическа среда за провеждането на лечеб-

но-оздравителния процес
·  Съблюдава принципите на конфиденциалност и доверителност
·  Проявява уважение към пациентите и членовете на екипа

Компетентности ·  Способен е да спазва стриктно нормативните изисквания и принципите 
на професионална етика при изпълнение на трудовите си дейности, като 
проявява нравствено съзнание и нравствено поведение 

Резултат от учене 8.2: Познава етичните правила за взаимоотношения с пациента
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Знания ·  Познава етичните правила за взаимоотношения с пациента
·  Дефинира изискванията относно поведението на здравния асистент в про-

цеса на оказване на грижи
·  Описва правилата за спазване на конфиденциалност 
·  Изброява правата на всеки пациент, обект на здравна грижа 
·  Посочва техники за вербална и невербална комуникация 
·  Познава различни модели на общуване в зависимост от начина на приемане 

на болестта и процеса на лечение
·  Познава подходите за решаване на конфликти 

Умения ·  Отчита личностни особености на пациента
·  Използва различни способи за окуражаване на пациента
·  Разпознава симптомите за неразположение на пациента
·  Наблюдава реакциите на пациента
·  Поддържа нравствени отношения с пациентите 
·  Отнася се с уважение към близките на пациента 
·  Отчита психо-емоционалния статус на пациента (безпокойство, агресия, 

апатия и др.) 
·  Оказва подкрепа за психическата устойчивост на пациента и на неговите 

близки по време на лечението
·  Зачита неприкосновеността на личния живот
·  Спазва изискванията за конфиденциалност

Компетентности ·  Способен е да спазва дискретност и да се отнася с уважение към пациен-
тите/потребителите, като проявява емпатия и толерантност при полагане 
на грижи за пациента

Средства за оценяване: Средство 1:
·  Решаване на тест
Средство 2:
·  Решаване на казус

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1: 
·  Владее основни теоретични познания, свързани с етичните категории в 

професионалната дейност или с етичните взаимоотношения с пациента, 
както и с екипа

За средство 2: 
·  Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаването на конкретен 

казус, свързан с начина на общуване с пациента/потребителя, с неговите 
близки, правото на информираност и запазване на неприкосновеността 
на личния живот, спазване на принципите на конфиденциалност и до-
верителност

ЕРУ 9

Наименование 
на единицата:

Хигиенни правила и норми, специфични за лечебното заведение и дома

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование 
на професията:

Здравен асистент

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 9.1: Извършва дезинфекция съобразно действащата нормативна уредба

Знания ·  Познава средствата за дезинфекция 
·  Изброява видовете дезинфекционни разтвори – тяхното приготвяне, съх-

ранение и приложение
·  Познава методите и средствата за дезинфекция на повърхности
·  Описва методите за дезинфекция на кухненски офиси, съдове, прибори, 

които се използват при обслужване на пациента/потребителя 
·  Познава начини за дезинфекция на термометри, подлоги, уринатори, стойки 

за инфузионни вливания и др.
·  Назовава различни превързочни материали, мек и твърд медицински ин-

струментариум и препарати за тяхното дезинфекциране
·  Описва правилата за термична обработка на личното и спалното бельо 

на пациента
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Умения ·  Приготвя дезинфекционни разтвори в различни концентрации 
·  Извършва дезинфекция според мястото, формите и начините за прилагане 

на различните дезинфекционни средства 
·  Дезинфекцира легла, шкафчета и други повърхности
·  Дезинфекцира съдове и прибори за хранене
·  Обработва и дезинфекцира медицински изделия за многократна употреба, 

специфични уреди за обслужване на пациента и друг медицински инстру-
ментариум

·  Обработва според конкретни указания личното и спалното бельо на па-
циента/потребителя

Компетентности ·  Способен е самостоятелно и прецизно да прилага основните правила на 
асептиката и антисептиката в грижите за пациента/потребителя според 
изискванията на средата

Резултат от учене 9.2: Познава основните методи на дезинсекция и дератизация

Знания ·  Познава различните методи и средства за дезинсекция 
·  Изброява различните средства за борба с бълхи, кърлежи, хлебарки, мрав-

ки, комари
·  Посочва специфични средства за борба с въшки в окосмените части на 

тялото
·  Познава различните методи и средства за дератизация (родентициди)
·  Изброява различни хранителни примамки

Умения ·  Спазва указанията при използване на химически препарати
·  Сравнява дезинсекционните средства спрямо вида и мястото на използ-

ването им 
·  Организира мероприятия за борба с гризачите
·  Прилага правилно методите за почистване от химическите препарати

Компетентности ·  Способен е да участва в организацията на мероприятия по дезинсекция 
и дератизация

Резултат от учене 9.3: Спазва режима за превенция на вътреболнични инфекции (ВБИ)

Знания ·  Познава действащата нормативна уредба за превенция и контрол на ВБИ 
·  Познава високо-, средно- и нискорисковите отделения според специфичния 

риск от възникване на ВБИ
·  Описва правилата за хигиенна дезинфекция на ръце
·  Дефинира особеностите на режима в септичните и ентероколитните струк-

тури на лечебни заведения
·  Познава противоепидемичния режим в структури на лечебни заведения с 

хирургичен профил и операционен блок
·  Описва противоепидемичния режим в акушеро-гинекологични и педиа-

трични структури на лечебни заведения
·  Познава личните предпазни средства за предпазване от предаване на 

вътреболнични инфекции
·  Описва особеностите на режима за дезинфекция в лабораториите
·  Познава плана за управление на болничните отпадъци
·  Описва правилата за разделно събиране, временно съхранение, транспор-

тиране и обезвреждане на болничните отпадъци

Умения ·  Изпълнява приетия в лечебното заведение план за предотвратяване раз-
пространението на инфекции по пътя пациент – персонал и/или персо-
нал – пациент

·  Извършва правилно хигиенна дезинфекция на ръце
·  Използва в правилни концентрации дезинфекционните разтвори 
·  Използва правилно личните предпазни средства
·  Извършва хигиена и дезинфекция на повърхностите и инвентара в кух-

ненските офиси
·  Правилно разделя опасните болнични и битовите отпадъци
·  Извършва дейности, свързани с хигиената и дезинфекцията в лечебното 

заведение

Компетентности ·  Способен е да участва в дейности по превенция на вътреболнични инфек-
ции, като се съобразява с установените изисквания на дезинфекционния 
план на лечебното заведение

Резултат от учене 9.4: Извършва стерилизация
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Знания ·  Познава различните видове стерилизация
·  Изброява етапите и описва действията на предварителната подготовка за 

стерилизация – почистване, дезинфекция, изсушаване, опаковане
·  Описва начините за съхранение на стерилизирани инструменти, консума-

тиви и материали
·  Познава документацията при осъществяване и регистриране на стерили-

зацията
·  Познава специфичните методи на стерилизация на медицински изделия, 

прилагани in vivo

Умения ·  Организира събирането, подготовката, транспорта и стерилизацията на 
инструменти, консумативи и материали

·  Подготвя инструменти, консумативи и материали за стерилизация
·  Извършва стерилизация на инструменти, консумативи и материали
·  Съхранява стерилизираните инструменти, консумативи и материали на 

определените за целта места
·  Прилага специфичните методи на стерилизация на медицински изделия, 

прилагани in vivo
·  Води документация за качеството на стерилизацията

Компетентности ·  Способен е самостоятелно да прилага прецизно съответните видове стери-
лизация след предварителна подготовка на инструментите, консумативите, 
материалите и медицинските изделия

Средства за оценяване: Средство 1:
·  Решаване на тест
Средство 2:
·  Изпълнение на практическа задача 

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет
·  База за практическо обучение 

Критерии за оценяване: За средство 1: 
·  Демонстрира основни теоретични знания, свързани със: познания за 

асептиката и антисептиката, дезинсекцията и дератизацията, както и за 
вътреболничните инфекции и стерилизацията

За средство 2: 
·  Прилага точно и вярно теоретичните знания при приготвяне на дезин-

фекционни разтвори, подготвяне на инструменти, консумативи и матери-
али за стерилизация, измиване и дезинфекция на повърхности, разделно 
събиране, временно съхранение и транспортиране на опасни и битови 
болнични отпадъци; прави правилна преценка на метода на стерилизация 
към съответния вид медицинско изделие 

·  Спазено е времето за изпълнение на задачата

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Здравни грижи“ – трета 
степен на професионална квалификация 

ЕРУ 10

Наименование 
на единицата:

Познава устройството и функциите на човешкото тяло 

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование 
на професията:

Здравен асистент

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 10.1: Дефинира структурните и функционални връзки в човешкото тяло

Знания ·  Описва общата структура на човешкото тяло, системите и функционалните 
единици

·  Изброява различните видове тъкани на човешкото тяло

Умения ·  Идентифицира местоположението на органите в човешкото тяло
·  Обяснява функционирането на системите в човешкото тяло

Компетентности ·  Способен е да опише и анализира структурата на човешкото тяло 
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Резултат от учене 10.2: Познава структурата и функциите на опорно-двигателния апарат

Знания ·  Описва структурата и функциите на скелета – кости на главата, тулови-
щето и крайниците

·  Назовава класификацията и функцията на ставите
·  Изброява свойствата на мускулната тъкан

Умения ·  Разграничава основните кости на тялото 
·  Обяснява структурата и функцията на ставите
·  Разграничава основните мускули и тяхната функция 

Компетентности ·  Способен е да наблюдава и разпознава промените в движението на паци-
ента в ежедневието

Резултат от учене 10.3: Познава сърдечно-съдовата и нервната система

Знания ·  Описва основни характеристики на кръв и лимфа
·  Назовава кръвните групи
·  Притежава основни познания за структурата и функцията на сърцето, 

съдовете и кръвообращението
·  Описва лимфната система
·  Притежава основни познания за структурата и функцията на нервната 

система
·  Познава най-честите психични заболявания и отклонения

Умения ·  Подпомага медицинския специалист при измерването на артериално кръв-
но налягане

·  Подпомага медицинския специалист при измерване честотата на сърдеч-
ната дейност

·  Наблюдава за патологични отклонения в сърдечно-съдовата система – ото-
ци, цианоза, задух, болка и др.

·  Наблюдава за патологични отклонения в нервната система – промяна в 
съзнанието, парези и парализи, гърчове, изтръпвания, болка, тремор и др.

·  Разпознава основни симптоми на психични отклонения
·  Реагира адекватно при пациенти/потребители с психични заболявания и 

отклонения

Компетентности ·  Способен е да разпознава отклонения във функционирането на сърдечно-
съдовата система, като отоци, цианоза, задух, болка и др. 

·  Способен е да подпомага медицинския специалист при измерването на 
пулс и артериално кръвно налягане

·  Способен е да разпознава отклонения във функционирането на нервната 
система, като промяна в съзнанието, парези и парализи, гърчове, изтръп-
вания, болка, тремор и др.

Резултат от учене 10.4: Познава дихателната и храносмилателната система

Знания ·  Описва дихателните органи и физиологията на дишането
·  Познава структурата и функцията на белите дробове
·  Описва органите на храносмилателната система 
·  Познава физиологията на храносмилането
·  Познава основните групи хранителни вещества – въглехидрати, мазнини, 

белтъци; минерали; витамини
·  Описва храносмилателните процеси
·  Познава принципите на рационалното хранене 
·  Дефинира основните диети 

Умения ·  Наблюдава и разпознава отклонения в дишането 
·  Подпомага медицинските специалисти при провеждане на изследвания на 

дихателната система 
·  Наблюдава дефекацията и следи за отклонения от нормата
·  Подготвя пациента и подпомага медицинския специалист при вземане на 

материал за изследване на фецес
·  Спазва правилата за съхранение и транспорт на материали за лабораторни 

изследвания
·  Подготвя необходимите пособия и подпомага медицинския специалист при 

извършването на очистителна клизма
·  Извършва предписаната от медицински специалист профилактика на 

застойните дихателни състояния чрез дихателна гимнастика и инхалации
·  Променя положението на пациента в леглото и следи за правилното поло-

жение на кислородна маска с цел подпомагане на дишането и сърдечната 
дейност по назначение на медицински специалист

·  Следи за рискови фактори при хранене и прием на течности
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Компетентности ·  Способен е да разпознае отклонения от нормата от страна на дихателната 
система, за което уведомява своевременно медицински специалист

·  Способен е да разпознае отклонения от нормата от страна на храносми-
лателната система, за което уведомява медицински специалист

·  Подпомага пациента при дефекация, включително при стомирани лица

Резултат от учене 10.5: Познава отделителната, половата, ендокринната система и действието на 
хормоните

Знания ·  Описва органите на отделителната и половата система и тяхната физиология 
·  Познава структурата и функцията на бъбреците и пикочо-отделителните 

пътища
·  Описва органите на ендокринната система и тяхното функциониране
·  Описва отделителните процеси в човешкия организъм
·  Познава физиологията на отделителната система и електролитния баланс
·  Описва физиологията на ендокринната система и хормоналния баланс
·  Назовава основните качествени и количествени показатели на урината

Умения ·  Участва в измерването на диуреза
·  Подпомага медицинския специалист при вземането на урина за изследване
·  Наблюдава уринаторна торба на катетеризиран пациент
·  Обяснява най-честите отклонения от нормата в отделителната, половата 

и ендокринната система 
·  Подпомага медицинския специалист при измерването на кръвна захар с 

глюкомер

Компетентности ·  Способен е да разпознае отклонения от нормата от страна на отделител-
ната, половата и ендокринната система и необходимостта от незабавно 
уведомяване на медицински специалист 

·  Предоставя грижи за отделителната и половата система

Резултат от учене 10.6: Разпознава потребностите от сън, почивка и развлекателни занимания 

Знания ·  Познава потребностите от сън и почивка на човека в различните възрас-
тови периоди

·  Описва механизмите и фазите на съня
·  Познава нарушенията на съня при заболявания
·  Посочва различни методи за възстановяване на съня
·  Изброява видове развлекателни занимания за пациенти/потребители според 

тяхното състояние

Умения ·  Определя нуждите и възможностите на пациента за развлечение и занимание
·  Осигурява на пациента четене, разходка, подходящи игри
·  Извършва тоалет преди сън и придава подходящо положение на тялото
·  Подготвя спалното бельо и осигурява комфортна среда за сън
·  Оценява нарушенията на съня и въздействието им върху целия организъм

Компетентности ·  Способен е да полага грижи за удовлетворяване на потребностите от сън 
в зависимост от възрастта и състоянието на пациента/потребителя

·  Осигурява подходящи развлекателни занимания според нуждите и въз-
можностите на пациента/потребителя

Средства за оценяване: Средство 1:
·  Решаване на тест
Средство 2:
·  Изпълняване на практическа задача

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет
·  База за практическо обучение

Критерии за оценяване: За средство 1: 
·  Владее основни теоретични понятия, свързани с анатомията и физиологи-

ята на човешкия организъм
За средство 2: 
·  Изпълнява точно поставената практическа задача, свързана с определяне 

на структурните и функционалните връзки в човешкото тяло, обясняване 
на структурата и функциите на опорно-двигателния апарат, разпознаване 
на патологични отклонения в дишането, температурата, уринирането, де-
фекацията, както и на потребностите от сън и почивка

·  Спазено е времето за изпълнение на задачата
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ЕРУ 11

Наименование 
на единицата:

Познава и съобразява предписаните диети при заболявания

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование 
на професията:

Здравен асистент 

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 11.1: Познава физиологичното значение и потребностите от хранителни вещества 
и енергия за човешкия организъм

Знания ·  Дефинира ролята на белтъците, мазнините и въглехидратите 
·  Описва физиологичното значение, източници и норми на белтъците, маз-

нините и въглехидратите
·  Дефинира понятията енергиен баланс, енергоприход и енергоразход

Умения ·  Разбира връзката на храненето със здравето и болестта
·  Спазва назначенията относно храненето на пациента/потребителя

Компетентности ·  Съдейства за правилното спазване на хранителния режим

Резултат от учене 11.2: Познава основните принципи на здравословното хранене и специфичните 
особености на хранене при различни заболявания и състояния 

Знания ·  Познава основните принципи на здравословното хранене 
·  Познава особеностите на различните видове диети при различни заболя-

вания и състояния

Умения ·  Осъществява подготовка и хранене на пациенти/потребители съобразно 
състоянието/заболяването 

·  Раздава храна под контрола на медицински специалист на пациентите в 
лечебните заведения, съобразявайки предписаната диета

Компетентности ·  Способен е да приложи предписаната диета според изискванията на здра-
вословното хранене и при отчитане на потребностите и състоянието на 
пациента/потребителя

Резултат от учене 11.3: Прави обща характеристика на заболявания, свързани с храненето

Знания ·  Познава общата характеристика на заболяванията, свързани с храненето
·  Дефинира хранителни инфекции – условия за възникване и профилактика
·  Дефинира хранителни интоксикации – микотоксикози, стафилококови 

инфекции, ботулизъм
·  Познава хранителни паразитози – трихинелоза, тениоза, тениаринхоза, 

ехинококоза
·  Изброява хранителни отравяния от различен произход
·  Запознат е с хранителните поведенчески разстройства – анорексия и булимия

Умения ·  Полага общи грижи за пациенти с хранителни заболявания
·  Прилага мерките за предотвратяване на хранителните токсикоинфекции
·  Спазва мерките за предотвратяване на паразитозите
·  Прилага мерките за предпазване от хранителни отравяния
·  Следва изискванията за измиване, опаковане, транспортиране, съхранение 

и приготвяне на хранителните продукти

Компетентности ·  Способен е да полага адекватни грижи за пациенти със заболявания, 
свързани с храненето, като се съобразява с назначенията на медицинския 
специалист и със състоянието и индивидуалните особености на пациента

·  Способен е да раздава храна и хранителни продукти на пациентите/потре-
бителите, съобразявайки предписаната диета

Резултат от учене 11.4: Спазва хигиенните изисквания за местата за приготвяне и съхранение на 
храна и при раздаването на храна в лечебните и социалните заведения

Знания ·  Изброява основни хигиенни изисквания към помещения за съхраняване 
и приготвяне на храната

·  Познава хигиенни изисквания към приемането и съхранението на храни-
телни продукти

·  Дефинира хигиенен режим и лична хигиена 
·  Дефинира хигиенна обработка – вкл. измиване, дезинфекция, дезинсекция 

и дератизация
·  Описва изискванията към здравословното състояние на работещите в 

заведенията за хранене и личната хигиена
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Умения ·  Прилага основните хигиенни изисквания за помещенията, в които се съх-
ранява и приготвя храната

·  Изпълнява изискванията за приемането на хранителните продукти
·  Спазва хигиенния режим към помещенията, в които се съхраняват хра-

нителните продукти
·  Спазва хигиенния режим при раздаването на храна
·  Поддържа лична хигиена

Компетентности ·  Прилага стриктно хигиенните изисквания към помещенията за съхранение 
и приготвяне на храната

·  Способен е да приложи точно хигиенните изисквания при транспортиране 
и раздаване на храната 

Средства за оценяване: Средство 1:
·  Решаване на тест
Средство 2:
·  Изпълнение на практическа задача

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет
·  База за практическо обучение

Критерии за оценяване: За средство 1: 
·  Демонстрира теоретични познания, свързани с храненето и предписаните 

диети при заболявания
За средство 2: 
·  Изпълнява точно практическата задача, свързана с приемането, транспорти-

рането и раздаването на храната, както и дезинфекцията на помещенията, 
в които се приготвя и раздава храна

·  Спазено е времето за изпълнение на задачата

ЕРУ 12

Наименование 
на единицата:

Познава отклонения от нормата във функциите на системите в човешкия 
организъм

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование 
на професията:

Здравен асистент

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 12.1: Познава основни симптоми на най-честите остри хирургични състояния

Знания ·  Разпознава видовете рани 
·  Познава основни симптоми при хирургични коремни болести, остър хи-

рургичен корем и други остри животозастрашаващи състояния
·  Описва поведение при травми

Умения ·  Обслужва пациента в съответствие с назначенията
·  Своевременно информира специалист по здравни грижи или лекар за оп-

лакванията на пациента и промяна в състоянието му
·  Ежедневно отчита дейността си
·  Информира медицинския специалист за резултатите от дейността си

Компетентности ·  Способен е да осъществява помощ и грижи за пациенти след хирургични 
интервенции, изпълнявайки назначенията на медицински специалист в 
болнични и извънболнични условия

Резултат от учене 12.2: Познава основни симптоми на най-честите заболявания на вътрешните органи

Знания ·  Познава основни симптоми при заболявания на сърдечно-съдовата, ендо-
кринната, дихателната, храносмилателната и нервната система

·  Описва основни аспекти на най-честите заболявания на дихателната сис-
тема – бронхит, астма, пневмония, хронична обструктивна белодробна 
болест, туберкулоза 

·  Посочва болести на нервната система и психиката – инсулт, епилепсия, 
депресия, болест на Алцхаймер, деменция, психози и др. 

·  Описва основни аспекти на най-честите заболявания на сърдечно-съдовата 
система – инфаркт, хипертония, венозни тромбози и др.

·  Описва особеностите на захарния диабет и неговите усложнения
·  Изброява хронични заболявания на черния дроб и бъбреците
·  Изброява полово предавани болести
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Умения ·  Обяснява общите грижи за пациентите според заболяването, възрастта и 
състоянието 

·  Своевременно информира лекаря или специалиста по здравни грижи за 
оплакванията и промяна в състоянието на пациента

Компетентности ·  Способен е да полага общи грижи за пациенти със заболявания на вът- 
решните органи

Средства за оценяване: Средство 1:
·  Решаване на тест
Средство 2:
·  Изпълнение на практическа задача

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет
·  База за обучение по практика

Критерии за оценяване: За средство 1: 
·  Владее основни теоретични познания, свързани със заболявания на раз-

лични органи и системи
За средство 2: 
·  Изпълнява вярно и точно практическата задача, свързана с полагане на 

общи грижи за пациенти със заболявания на вътрешните органи
·  Спазено е времето за изпълнение на задачата

ЕРУ 13

Наименование 
на единицата:

Познава организацията на медицинската помощ и принципите за добра 
здравна грижа 

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование 
на професията:

Здравен асистент

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 13.1: Познава структурата и организацията на медицинската помощ 

Знания ·  Познава видовете лечебни заведения, тяхната структура, функции и видо-
вете документи, регламентиращи дейността им 

·  Описва хигиенните изисквания към лечебните заведения за болнична помощ

Умения ·  Спазва утвърдения график за дейността
·  Разяснява на пациента/потребителя и неговите близки правилата и нор-

мите на хигиена и придвижване на територията на лечебното заведение
·  Спазва правилата за прием, болничен престой, превеждане и изписване 

на пациента 
·  Прилага изискванията на хигиенните норми 
·  Изпълнява предписания индивидуален план за общи грижи за пациента 

(настанен в болница или в домашни условия)

Компетентности ·  Способен е да обясни правилно и да извършва хигиенни мероприятия в 
лечебно заведение 

Резултат от учене 13.2: Познава принципите за добра здравна грижа 

Знания ·  Познава правилата за добра медицинска практика по здравни грижи на 
медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти

·  Познава правилата за работа в екип със специалиста по здравни грижи за 
изпълнение на лечебния план и рехабилитационната програма

·  Описва спецификата на назначение от медицински специалист
·  Дефинира основните принципи за добра практика по здравни грижи
·  Изброява институциите на местно ниво, които предоставят различен вид 

услуги и подкрепа (здравни, социални, административни и др.)
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Умения ·  Участва в разработването на алгоритми за работа, съобразени с принципите 
за добра здравна грижа

·  Информира пациента и неговите близки за институциите на местно ниво, 
които предоставят различен вид услуги и подкрепа (здравни, социални, ад-
министративни и др.)

·  Подпомага специалиста по здравни грижи при изпълнение на лечебния план 
или рехабилитационната програма на пациента 

·  Изпълнява предписанията на медицинския специалист относно общите 
грижи за пациента

·  Посредничи в осъществяването на социални контакти между пациента и 
неговото обкръжение 

·  Мотивира пациента да проявява интерес към актуални събития в общността 
и да се включва в тях

Компетентности ·  Способен е да се включва в екипната работа при спазване на принципите 
за добра здравна грижа 

Средства за оценяване: Средство 1: 
·  Тест 
Средство 2: 
·  Изпълнение на практическа задача 

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средство 1:
·  Учебен кабинет 
За средство 2: 
·  База за практическо обучение 

Критерии за оценяване: За средство 1: 
·  Владее основните теоретични понятия, свързани с принципите за добра 

здравна грижа 
За средство 2: 
·  Изпълнява точно и вярно поставената практическа задача, свързана с оказва-

нето на общи грижи в лечебно заведение или в дома, спазвайки принципите 
за добра здравна грижа 

·  Спазено е времето за изпълнение на задачата

ЕРУ 14

Наименование 
на единицата:

Грижи за пациента

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование 
на професията:

Здравен асистент

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 14.1: Полага грижи за леглото, шкафчето и личната хигиена на пациента

Знания ·  Познава особеностите при подреждането на болничното легло в зависимост 
от спецификата на патологичното състояние 

·  Изброява видовете хигиенни грижи
·  Познава етапите в хигиенните грижи за пациента, включително сутрешен и 

вечерен тоалет, частична хигиенна баня
·  Описва контраиндикациите при всяка хигиена процедура
·  Посочва възможни положения на тялото за извършване на хигиенни грижи

Умения ·  Подрежда леглото за болни от леко до тежко състояние
·  Сменя бельото на пациент в тежко състояние
·  Подрежда и хигиенизира шкафчето на болния
·  Съдейства на пациент за къпане и извършва къпане на пациент на легло
·  Спазва правилата за хигиена на тялото на пациента
·  Прилага хигиенни грижи според заболяването – извършва общ тоалет, вклю-

чително тоалет на очи, уши, нос, устна кухина и гениталии
·  Извършва сутрешен и вечерен тоалет
·  Извършва предоперативно отстраняване на окосмяването на мястото на 

оперативното поле
·  Извършва профилактика на декубитуса и мацерацията – тоалет, обтриване, 

раздвижване, обработка на кожата със специални препарати (кремове, ло-
сиони и др.)

·  Поставя пациента в различни положения в леглото в зависимост от заболяването



СТР.  44  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 32

Компетентности ·  Способен е да извършва самостоятелно общ тоалет на пациента, включително 
тоалет на очи, уши, нос, устна кухина и гениталии

Резултат от учене 14.2: Извършва наблюдение и общи грижи за пациента 

Знания ·  Описва целите на наблюдението на израза на лицето на пациента
·  Дефинира целите на наблюдението на двигателната активност и физическото 

удобство на пациента
·  Изрежда видове температурни състояния
·  Описва начините за наблюдение и грижи при уриниране и дефекация
·  Назовава начините за наблюдение и грижи за хора в напреднала възраст
·  Познава основните правила при съхраняване и транспорт на лекарствени 

продукти, медицински изделия и биологичен материал

Умения ·  Поставя подлога, уринатор или сменя уринаторна торба 
·  Наблюдава отделеното количество урина 
·  Наблюдава дефекацията 
·  Събира данни относно състоянието на пациента по предварително зададени 

от медицинския специалист параметри 
·  Обобщава събраните данни и ги предоставя на медицинския специалист в 

табличен и/или графичен, и/или текстов вид 
·  Изготвя отчет за дейността си

Компетентности ·  Способен е самостоятелно да наблюдава и да информира медицинския 
специалист за количеството на отделената урина и екскременти, както и за 
отклонения от нормата в тях

Резултат от учене 14.3: Познава двигателния режим при различните заболявания и състояния

Знания ·  Познава изискванията към двигателния режим на пациента в зависимост от 
неговите функционални възможности, заболяване и състояние

·  Описва правилата и техниките за хранене и прием на течности при пациент 
в тежко състояние

·  Запознат е с изискванията при провеждането на общоукрепващи и закали-
телни процедури за пациентите

·  Изброява изискванията за щадящ режим на пациент
·  Изрежда правилата за хранене и прием на течности при пациент в тежко 

състояние
·  Познава спецификата на общоукрепващи и закалителни процедури

Умения ·  Съобразява двигателната активност на пациента според неговите възмож-
ности, състояние и заболяване

·  Подпомага движението на пациента, като го поддържа, придържа и поставя 
в подходящо положение

·  Подпомага самостоятелното придвижване на пациента или придвижването 
му с помощни средства

·  Транспортира и/или съпровожда пациента
·  Прилага съответния болничен режим на всеки пациент
·  Спазва правилата за щадящия режим на пациента – обръщане в леглото, 

пасивни движения и т.н.
·  Спазва правилата за вертикализиране и разхождане на пациента
·  Спазва правилата и техниките за хранене и прием на течности при пациент 

в тежко състояние
·  Спазва правилата при провеждане на общоукрепващи и закалителни про-

цедури за пациентите
·  Проверява спазването на двигателния режим от пациента

Компетентности ·  Способен е да следва точно предписанията за двигателния режим на пациента 
в болнични условия и в общността

Резултат от учене 14.4: Извършва общи грижи при различни заболявания и състояния 

Знания ·  Познава общите грижи за пациент в средно тежко и тежко състояние в 
болнична и домашна среда 

·  Описва грижите за стари хора в болнична и домашна среда 
·  Познава общите грижи за пациента в пред- и следоперативния период
·  Дефинира общите грижи за хора с увреждания в домашна среда и в лечебно 

или социално заведение 

Умения ·  Извършва предписаните общи грижи за пациенти в средно тежко и тежко 
състояние

·  Осигурява общи грижи за възрастни хора
·  Извършва общи грижи за пациенти в пред- и следоперативен период
·  Предоставя общи грижи за хора с увреждания
·  Извършва назначените общи грижи за пациенти, нуждаещи се от палиативни 

медицински грижи
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Компетентности ·  Способен е да оказва общи грижи при различни заболявания и състояния, 
като спазва принципите за добра здравна грижа 

Резултат от учене 14.5: Извършва обработка на тялото на починал пациент/потребител

Знания ·  Дава общо описание на биологичната смърт
·  Познава ранните и късните трупни изменения
·  Познава реда за издаване на „съобщение за смърт“
·  Познава реда за описване и предаване на вещите на починал пациент/

потребител
·  Описва дейностите по обработка на тялото на починал пациент/потребител

Умения ·  Извършва обработка на тялото на починал пациент/потребител – събличане, 
сресване, измиване, грижи за очите, долната челюст и крайниците и др.

·  Спазва правилата за престой и преместване в лечебното заведение на 
тялото на починал пациент 

Компетентности ·  Способен е да извършва обработка на тялото на починал пациент/потребител

Резултат от учене 14.6: Спазва основните правила за действия в ситуация, застрашаваща здравето 
и живота на пациента/потребителя

Знания ·  Изброява животоспасяващи действия при клинична смърт, състояние на 
безсъзнание и кома, дихателна недостатъчност

·  Изброява животоспасяващи действия при удавяне, обесване, изгаряне, 
измръзване, поражения от мълния и електрически ток, отравяния

·  Описва действията по оказване на първа помощ при пострадал пациент с 
травма с различна локализация или пациент с открита хирургична рана 

Умения ·  Извършва действия по оказване на първа помощ – действия по алгоритъм 
за възвръщане и поддържане на жизнените показатели на човек при спешни 
животозастрашаващи състояния

·  Извършва непряк сърдечен масаж
·  Извършва изкуствено дишане уста към уста и уста към нос
·  Асистира на медицинските специалисти при овладяване на спешни живо-

тозастрашаващи състояния 

Компетентности ·  Способен е да предприема в рамките на своята компетентност адекватни 
действия в ситуации, застрашаващи здравето и живота на пациента 

Резултат от учене 14.7: Познава основните хигиенни изисквания при грижи за инфекциозно болни 
пациенти

Знания ·  Познава противоепидемичния план за грижи за пациенти с инфекциозно 
заболяване

·  Описва видовете лични предпазни средства
·  Дефинира мерки за безопасни грижи за пациенти с инфекциозно заболяване 

Умения ·  Спазва противоепидемичния план за грижи за пациенти с инфекциозни 
заболявания

·  Използва лични предпазни средства
·  Извършва дезинфекция, съобразена с плана за дезинфекция в лечебното 

заведение

Компетентности ·  Способен е да полага прецизно общи грижи за пациенти с инфекциозно 
заболяване 

Резултат от учене 14.8: Извършва общи грижи за пациенти с онкологични заболявания и в терми-
нално състояние

Знания ·  Познава основните локализации на онкологичните заболявания 
·  Познава спецификата на грижите за деца с онкологично заболяване 
·  Назовава спецификата на грижите за пациенти с онкологично заболяване 
·  Познава спецификата на грижите за терминално болни

Умения ·  Извършва общи грижи за пациенти с онкологични заболявания по назна-
чение на специалист по здравни грижи или лекар

·  Подпомага провеждането на дейности, подобряващи психоемоционалното 
състояние на пациента при изпълнение на лечебния план

·  Грижи се за комфорта на пациента
·  Подпомага психологически близките на пациента
·  Опазва медицинската и личната тайна за/на пациента

Компетентности ·  Способен е да полага подходящи грижи за пациенти с онкологични за-
болявания и в терминално състояние съобразно изготвен от медицински 
специалист план за грижи
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Средства за оценяване: Средство 1: 
·  Тест 
Средство 2: 
·  Изпълнение на практическа задача 

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средство 1:
·  Учебен кабинет 
За средство 2: 
·  База за практическо обучение 

Критерии за оценяване: За средство 1: 
Владее основните теоретични понятия, свързани със: 
·  грижите за пациента в зависимост от водещото заболяване;
·  грижите при различните възрастови групи;
·  изискванията за обслужване на инфекциозно болни пациенти; 
·  мероприятията относно грижите за пациенти с онкологични заболявания 

или в терминално състояние.
Събира данни за състоянието на болните
За средство 2: 
Изпълнява точно и вярно поставената практическа задача, като: 
·  Преценява и подбира съответните индивидуални техники за грижа
·  Наблюдава и отчита патологични промени в състоянието и уведомява 

медицински специалист
·  Спазено е времето за изпълнение на задачата

ЕРУ 15

Наименование 
на единицата:

Грижи за болно дете

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование 
на професията:

Здравен асистент

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 15.1: Спазва правилата за изпълнение на общите грижи за болно дете

Знания ·  Познава особеностите на детския организъм в различните възрастови 
периоди на развитие

·  Описва факторите, оказващи влияние върху развитието на детето
·  Дефинира хигиенните грижи за новороденото и кърмачето
·  Познава основните правила за хранене, кърмене и захранване на детето 

след 6-месечна възраст

Умения ·  Прилага индивидуален подход при предоставяне на грижи според възрастта 
и състоянието на детето

·  Участва в извършването на хигиенните грижи за новороденото и кърмачето 
·  Разпознава настъпили промени в състоянието на детето и сигнализира 

медицински специалист
·  Изпълнява указания за предпазване и овладяване на патологични, инфек-

циозни и механични увреждания на различни органи и системи 

Компетентности ·  Способен е да полага точно общите грижи за болно дете

Резултат от учене 15.2: Оказва грижи, съобразени с психическото, физическото, социалното и емо-
ционалното състояние на детето

Знания ·  Изрежда видове увреждания, хронични заболявания и симптоми на най-
честите заболявания в детската възраст

·  Познава общите грижи при различни заболявания на децата в домашна среда
·  Описва особеностите при общуване с деца в зависимост от възрастта, 

психическото и физическото им развитие
·  Познава хигиенните изисквания за грижа за детето в болнични и домашни 

условия
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Умения ·  Прилага индивидуален подход при предоставянето на общи грижи според 
възрастта и състоянието на детето

·  Извършва дейности за предпазване и овладяване на разстройства на хра-
носмилателната система (хигиена на ръцете, на посудата, на хранителните 
продукти) 

·  Полага грижи за осигуряване на водния баланс на детето според указанията 
на медицинския специалист

·  Полага грижи за двигателното развитие и възстановяване на детето

Компетентности ·  Идентифицира на база на наблюдение проявени симптоми и промени в 
общото състояние на детето и незабавно уведомява медицински специалист

·  Извършва общи грижи за дете съобразно заболяването и състоянието му

Средства за оценяване: Средство 1: 
·  Тест 
Средство 2: 
·  Изпълнение на практическа задача 

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средство 1:
·  Учебен кабинет 
За средство 2: 
·  База за практическо обучение 

Критерии за оценяване: За средство 1: 
·  Владее основните теоретични понятия, свързани с прилагане на индивиду-

ален подход при предоставянето на грижи според възрастта и състоянието 
на детето 

За средство 2: 
·  Изпълнява точно и вярно поставената практическа задача по полагане на 

общи грижи за болно дете
·  Спазено е времето за изпълнение на задачата

които има сключени договори за използване 
на базата.

Оборудването трябва да включва демон-
страционни макети и модели, образци на 
документи, използвани в практиката – ра-
портна тетрадка, регистрационен лист (за 
отразяване на различни показатели: темпе-
ратура, количество урина, дефекация и други 
показатели), постери, табла, нормативни и 
административни актове, свързани с дейността 
на здравния асистент, протоколи/наръчници 
по здравни грижи, наръчници за здравословни 
и безопасни условия на труд. 

4.2.1. За обучителни дейности, свързани с 
хранене на пациентите, е необходимо база-
та за практическото обучение да разполага 
с подвижни масички за сервиране, табли, 
градуирани съдове, предпазни кърпи, кухнен-
ска посуда (чинии, вилици, лъжици, чаши), 
специализирани съдове за прием на храна и 
течности. 

4.2.2. За обучителни дейности, свързани с 
общия тоалет, включително тоалет на очи, 
уши, нос, устна кухина и гениталии на па-
циентите в базата за практическо обучение, 
следва да има налице следните материали:

– санитарна количка, съд за топла вода, 
чаша за питейна вода, леген, бъбрековидно 
легенче, подлоги, уринатори; 

– кофа за мръсна вода; торба за събиране 
на замърсеното бельо; 

– табличка със: тривка, гъба, сапун, хав- 
лиени кърпи, пижама; 

4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява 

в специализирани учебни кабинети, а по 
практика – в учебни кабинети по практика, 
работилници и лаборатории или базови обекти 
(лечебни заведения, включително хосписи, 
домове за възрастни хора и др.).

4.1. Учебен кабинет по теория
Обучението по теория и практика се 

извършва в учебни кабинети, оборудвани с 
необходимата електронна и компютърна тех-
ника. Обзавеждането на учебния кабинет по 
теория включва: работно място за обучаващия 
и за всеки обучаван (работна маса и стол), 
учебна дъска, мебели (предимно шкафове за 
различни цели), екрани и стойки за окачване 
на табла и учебно-технически средства, учебни 
пособия: демонстрационни макети и модели, 
онагледяващи табла, учебни видеофилми, 
справочници, закони, наредби и инструкции. 
Трябва да бъдат осигурени необходимите ко-
личества образци от технически документи.

4.2. Учебна база за обучение по практика
Практическото обучение се осъществява в 

учебни кабинети по практика, в клиничните 
бази на различните видове лечебни заведения 
(многопрофилни болници за активно лечение, 
специализирани болници за активно лече-
ние, болници за продължително лечение и 
рехабилитация, хосписи, домове за медико-
социални грижи за пълнолетни лица и др.) и 
в общността (домове за стари хора и др.), с 
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– лични принадлежности на пациен-
та – четка и паста за зъби, гребен и др.; 

– табличка с консумативи за тоалет против 
декубитус; 

– принадлежности за суха баня и тоалет;
– принадлежности за предоперативно от-

страняване на окосмяването;
– табличка с инструменти и материали 

за тоалет на очи, уши, нос, устна кухина и 
гениталии; 

– ножичка и пиличка за нокти; 
– дезинфектанти за лична хигиена;
– изолационна престилка, маска, ръкави-

ци, калцуни. 
4.2.3. За обучителни дейности, свързани с 

транспортиране и съпровождане за изслед-
ване, са необходими: линейка, реанимобил, 
медицинска носилка, инвалиден стол, стойка 
за инфузионни вливания, подходящ съд за 
пренасяне на материалите към лаборатори-
ята и др. 

4.2.4. За извършване на обичайни ежедневни 
дейности: медицински шкафове, превързочни 
материали, болнични легла, антидекубитални 
дюшеци, медицински легенчета, инвалиден 
стол, тоалетен стол, подлога, уринатор, термо-
метър, апарат за кръвно налягане, памперси, 
постелъчно бельо. 

4.2.5. За извършване на дейности по оказ-
ване на първа помощ са необходими следните 
материали: мулажи, шини, превързочни мате-
риали, апарати за кръвно налягане, апарати 
за обдишване тип „Амбу“ и др. 

4.2.6. За извършване на дейности, свърза-
ни с осигуряване на комфорт и хигиена на 

болничната среда, са необходими следните 
материали за практическо обучение: кърпи, 
четки, мопове, кофи, дезинфектанти. 

4.2.7. За извършване на дейности по сте-
рилизация са необходими материали за 
практическо обучение като: инструменти и 
материали, препарати за предстерилизационна 
обработка на инструменти, препарати за де-
зинфекция и стерилизация, стерилизационна 
техника, контейнер за стерилизация, колички 
за транспорт на стерилни контейнери, дезин-
фекционна камера, бактерицидна лампа и др. 

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 професио-
налната подготовка, за който няма съответно 
професионално направление в Класификатора 
на областите на висше образование и професи-
оналните направления, приет с Постановление 
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, 
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица 
без висше образование и без професионална 
квалификация „учител“, ако са придобили 
професионална квалификация по съответ-
ната специалност при условията и по реда 
на Закона за професионалното образование 
и обучение. 

Препоръчително е на всеки три години 
обучаващите да преминават курс за актуали-
зиране на професионалните знания, умения 
и компетентности.
2365
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-263 
от 29 март 2022 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2 
и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разноо-
бразие във връзка с постъпили в Министерството 
на околната среда и водите писма с вх. № 05-08-
2800/16.08.2021 г. от РИОСВ – Враца, вх. № 05-08-
2084/2.07.2021 г. от РИОСВ – Хасково, вх. № 05-
08-2375/19.07.2021 г. от РИОСВ – Стара Загора, вх. 
№ 05-08-2917/26.08.2021 г. от РИОСВ – Плевен, и 
вх. № 05-08-3643/2.11.2021 г. от РИОСВ – Шумен:

1. От Държавния регистър на защитените при-
родни обекти следните вековни дървета заличавам:

1.1. Поради невъзстановимо увреждане вслед-
ствие на метеорологична буря – вековно дърво от 
вида цер (Quercus cerris), намиращо се в местност 
Маздрашка махала, поземлен имот с идентифика-
тор 10789.502.27 съгласно кадастралната карта и 
кадастралните регистри за землището на с. Вес-
лец, община Враца, област Враца, обявено със 
Заповед № 1254 от 22.12.1983 г. на Комитета за 
опазване на природната среда при Министерския 
съвет (ДВ, бр. 6 от 1984 г.). Вековното дърво е 
заведено в Държавния регистър на защитените 
природни обекти под № 1588.

1.2. Напълно унищожено вследствие на въз-
никнал пожар – вековно дърво от вида космат дъб 
(Quercus pubescens), намиращо се в землището на 
с. Младиново, община Свиленград, област Хас-
ково, обявено със Заповед № 715 от 12.03.1975 г. 
на  Министерството  на  горите  и  опазване  на 
природната  среда. Вековното дърво  е  заведено 
в Държавния регистър на защитените природни 
обекти под № 768.

1.3. Напълно унищожено вследствие на гръ-
мотевична буря – вековно дърво от вида летен 
дъб  (Quercus robur),  намиращо  се  в  землището 
на с. Коневец, община „Тунджа“, област Ямбол, 
обявено  със  Заповед № 2199  от  30.08.1961 г.  на 
Министерството на горите и горската промиш-
леност. Вековното дърво е заведено в Държавния 
регистър  на  защитените  природни  обекти  под 
№ 449.

1.4. Поради невъзстановимо увреждане – ве-
ковно  дърво  от  вида  летен  дъб  (Quercus robur), 
намиращо се в землището на с. Голяма Желязна, 
община Троян, област Ловеч, обявено със Заповед 
№ 44 от 15.01.1991 г. на Министерството на окол-
ната среда (ДВ, бр. 16 от 1991 г.). Вековното дърво 
е заведено в Държавния регистър на защитените 
природни обекти под № 1841.

1.5. Поради невъзстановимо увреждане – ве-
ковно  дърво  от  вида  летен  дъб  (Quercus robur), 
намиращо се в землището на с. Голяма Желязна, 
община Троян, област Ловеч, обявено със Заповед 

№ 44 от 15.01.1991 г. на Министерството на окол-
ната среда (ДВ, бр. 16 от 1991 г.). Вековното дърво 
е заведено в Държавния регистър на защитените 
природни обекти под № 1842.

1.6. Напълно унищожено вследствие на въз-
никнал  пожар – един  брой  вековно  дърво  от 
вида летен дъб (Quercus robur), обявено в група 
от десет вековни дървета от летен дъб, зимен дъб 
и цер, намиращи се в землището на с. Пробуда, 
община Търговище, област Търговище, обявени 
със Заповед № 1027 от 1.12.1982 г. на Комитета за 
опазване на природната среда при Министерския 
съвет (ДВ, бр. 101 от 1982 г.). Вековното дърво е 
заведено в Държавния регистър на защитените 
природни обекти под № 1448.

2. Промяната  да  се отрази в регистрите по 
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разно-
образие.

3.  Заповедта  да  се  обнародва  в  „Държавен 
вестник“.

Заповедта  подлежи  на  обжалванe  по  реда 
на Административнопроцесуалния  кодекс  пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
Б. Сандов

2454

МИНИСТЕРСТВО  
НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-06-10 
от 13 април 2022 г.

На основание  чл. 655,  ал. 2,  т. 7  от Търгов-
ския  закон  и  чл. 14,  ал. 2  от  Наредба  № 3  от 
27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация 
и контрол върху синдиците във връзка с постъ-
пило уведомление вх. № 94-П-49 от 18.03.2022 г. 
от синдик Петър Обретенов Обретенов да бъде 
извършена промяна на служебния му адрес  за 
кореспонденция и на адреса на електронната му 
поща нареждам:

Изменям  т. 34  от  Заповед  № ЛС-04-336  от 
23.05.2019 г. на министъра на правосъдието (ДВ, 
бр. 47 от 2019 г.) в частта є, както следва:

I. Относно служебния адрес за кореспонденция 
на синдика Петър Обретенов Обретенов думите 
„София, ул. Славянска 5, ет. 5, офис 30“ се за-
менят със „София 1000, ул. Княз Борис I № 73, 
вх. Б, ет. 1, офис 1“.

II. Относно адреса на електронната поща на 
синдика  Петър  Обретенов  Обретенов  думите 
„peter.obretenov@gmail.com“ се заменят с „office@
legist.bg“.

Заповедта подлежи на обнародване в „Държа-
вен вестник“ на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от 
Търговския закон, като разходите за обнародването 
са за сметка на лицето.

Министър:  
Н. Йорданова

2507
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АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3778-П 
от 14 април 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 4 и ал. 5, чл. 3, 
ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 
и чл. 32, ал. 3, т. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол (ЗПСК) във връзка 
с чл. 11 от Наредбата за електронната платформа 
за  продажба  на  имоти – частна  държавна  соб-
ственост, и на имоти – собственост на търговски 
дружества с повече от 50 на сто държавно участие 
в капитала или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско дружество 
с повече от 50 на сто държавно участие в капитала 
(Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1, 
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол, 
Решение на 44-ото Народно събрание от 3 април 
2019 г.  за приватизация на обособени части от 
имуществото  на  „Вазовски машиностроителни 
заводи“ – ЕАД, гр. Сопот (ДВ, бр. 29 от 2019 г.), 
и протоколно решение № 6809 от 14.04.2022 г. на 
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на поземлен имот с идентифи-
катор 68080.501.704 с площ 1062 кв. м, намиращ 
се  на  ул. Иван Вазов № 67,  гр. Сопот,  община 
Сопот, област Пловдив, заедно с построената в 
имота сграда с идентификатор 68080.501.704.1 със 
застроена площ 556 кв. м, брой етажи – 3, предназ-
начение – хотел, обособена част от имуществото 
на „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, 
гр. Сопот  (наричан  по-нататък  „обособената 
част“), да се извърши чрез електронен търг на 
електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1.  начална  тръжна  цена – 600  000 лв.  (без 

включен ДДС);
2.2.  стъпка  на  наддаване – 25 000 лв.  (без 

включен ДДС);
2.3.  депозитът  за  участие  е  парична  внос-

ка – 115 000 лв. (без включен ДДС) или равностой-
ността им в евро, която се превежда по банковата 
сметка на Агенцията за публичните предприятия 
и контрол в срока и съгласно изискванията на 
правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата проце-
дура е 1 месец считано от датата на обнародване 
на решението в „Държавен вестник“ с възможност 
да  бъде  удължен  еднократно  в  случаите  и  по 
реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната 
платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в елек-
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано 
от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден 
считано от регистрацията за участие на първия 
регистрирал се кандидат от 14 ч. българско време 
и е с продължителност 1 астрономически час.

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на обособената част.

4. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връзка 
с Протокол № 475 от 15.11.2018 г. от заседание на 
съвета на директорите на „Държавна консолида-
ционна компания“ – ЕАД, София, и писмо изх. 
№ РД-21-87 от 4.02.2020 г. на „Държавна консоли-

дационна компания“ – ЕАД, София, паричните 
постъпления от продажбата на обособената част 
да  бъдат  преведени  по  сметката  на  „Вазовски 
машиностроителни заводи“ – ЕАД, гр. Сопот.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

2548

РЕШЕНИЕ № 3779-П 
от 14 април 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 4 и ал. 5, чл. 3, 
ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 
и чл. 32, ал. 3, т. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол (ЗПСК) във връзка 
с чл. 11 от Наредбата за електронната платформа 
за  продажба  на  имоти – частна  държавна  соб-
ственост, и на имоти – собственост на търговски 
дружества с повече от 50 на сто държавно участие 
в капитала или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско дружество 
с повече от 50 на сто държавно участие в капитала 
(Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1, 
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол, 
Решение на 44-ото Народно събрание от 3 април 
2019 г.  за приватизация на обособени части от 
имуществото  на  „Вазовски машиностроителни 
заводи“ – ЕАД, гр. Сопот (ДВ, бр. 29 от 2019 г.), 
и протоколно решение № 6810 от 14.04.2022 г. на 
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши:

1. Продажбата  на  поземлен имот  с  иденти-
фикатор  35523.28.302  и  сгради,  намиращи  се  в 
Индустриална  зона – гара  Калояново,  с. Ка-
лояново,  община  Калояново,  област  Пловдив, 
обособена  част  от  имуществото  на  „Вазовски 
машиностроителни  заводи“ – ЕАД,  гр. Сопот 
(наричан по-нататък „обособената част“), да се 
извърши чрез електронен търг на електронната 
платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1.  начална  тръжна  цена – 300 000 лв.  (без 

включен ДДС);
2.2.  стъпка  на  наддаване – 15 000 лв.  (без 

включен ДДС);
2.3.  депозитът  за  участие  е  парична  вноска 

55 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност-
та им в евро, която се превежда по банковата 
сметка на Агенцията за публичните предприятия 
и контрол в срока и съгласно изискванията на 
правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата проце-
дура е 1 месец считано от датата на обнародване 
на решението в „Държавен вестник“ с възможност 
да  бъде  удължен  еднократно  в  случаите  и  по 
реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната 
платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в елек-
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано 
от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден 
считано от регистрацията за участие на първия 
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време 
и е с продължителност 1 астрономически час.

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на обособената част.

4. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връзка 
с Протокол № 475 от 15.11.2018 г. от заседание на 
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Съвета на директорите на „Държавна консолида-
ционна компания“ – ЕАД, София, и писмо изх. 
№ РД-21-87 от 4.02.2020 г. на „Държавна консоли-
дационна компания“ – ЕАД, София, паричните 
постъпления от продажбата на обособената част 
да  бъдат  преведени  по  сметката  на  „Вазовски 
машиностроителни заводи“ – ЕАД, гр. Сопот.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

2549

РЕШЕНИЕ № 3780-П 
от 14 април 2022 г.

На  основание  чл. 1,  ал. 2,  т. 5,  чл. 3,  ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връз-
ка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от 
Наредбата за електронната платформа за продажба 
на имоти – частна държавна собственост, и на 
имоти – собственост на търговски дружества с 
повече от 50 на сто държавно участие в капита-
ла или търговски дружества, чиито дялове или 
акции са собственост на търговско дружество с 
повече от 50 на сто държавно участие в капитала 
(Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1, 
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол, 
Решение № 1772 от 25.06.2020 г. на Агенцията за 
публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 61 
от  2020 г.)  относно откриване на процедура  за 
приватизация и протоколно решение № 6811 от 
14.04.2022 г. на Изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши:

1.  Продажбата  на  недвижим  имот – частна 
държавна собственост с предоставени права за уп-
равление на областния управител на област Ямбол, 
представляващ: поземлен имот с идентификатор 
87374.511.10 с площ 18 354 кв. м, намиращ се на 
ул. Безмерско шосе, гр. Ямбол, община Ямбол, 
област Ямбол (наричан по-нататък „имота“), да 
се извърши чрез електронен търг на електронната 
платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1.  начална  тръжна  цена – 340  000 лв.  (без 

включен ДДС);
2.2.  стъпка  на  наддаване – 15  000 лв.  (без 

включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 

65 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност-
та им в евро, която се превежда по банковата 
сметка на Агенцията за публичните предприятия 
и контрол в срока и съгласно изискванията на 
правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата проце-
дура е 1 месец считано от датата на обнародване 
на решението в „Държавен вестник“ с възможност 
да  бъде  удължен  еднократно  в  случаите  и  по 
реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната 
платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в елек-
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано 
от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден 
считано от регистрацията за участие на първия 
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време 
и е с продължителност 1 астрономически час.

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4.  Режийните  разноски  за  имота  в  размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, се 
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, 
ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

2550

ОБЩИНА ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 32-18 
от 29 март 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 
чл. 103, ал. 4 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Доб-
рич, реши:

1. Oдобрява частично изменение (ЧИ) на общ 
устройствен план на община (ОУПО) гр. Добрич 
с обхват ПИ 72624.2.997 по КККР на гр. Добрич, 
намиращ се в местност Лозя Богдан, от терито-
рия „Обработваеми земи – трайни насаждения“ 
в  „Устройствена  зона  за  вилен  отдих – Ов“  с 
устройствени  параметри  H  ≤  7  м,  Пл. застр. 
≤ 40 % и Кинт. ≤ 0,8, Пл. озел. ≥ 50 % и начин 
на застрояване – свободно.

2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да 
извърши последващите съгласно закона действия.

Председател: 
Н. Радичков

2466

РЕШЕНИЕ № 32-19 
от 29 март 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 
чл. 103, ал. 4 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Доб-
рич, реши:

1. Oдобрява частично изменение (ЧИ) на общ 
устройствен план на община (ОУПО) гр. Добрич 
с обхват ПИ 72624.134.78 по КККР на гр. Добрич, 
намиращ се по западната периферия на кв. Рил-
ци, от територия „Обработваеми земи – трайни 
насаждения“ в зона „Устройствена зона за про-
изводствено-складови дейности“ – „Пп“ с пред-
видено ново, свободно застрояване при следните 
устройствени показатели: H ≤ 15 м, Пл. застр. 
≤ 40 % и Кинт. ≤ 2,0, Пл. озел. ≥ 20 %.

2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да 
извърши последващите съгласно закона действия.

Председател: 
Н. Радичков

2467

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ЗАПОВЕД № ТУ-84 
от 15 април 2022 г.

На основание  § 4к,  ал. 6  от ПЗРЗСПЗЗ във 
връзка с чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и т. 3.7 от 
заповеди  № РД-46-494  от  22.08.2003 г.  на  МЗГ 
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и  № РД-02-14-454  от  22.08.2003 г.  на  МРРБ  за 
техническите  изисквания  и  условията  за  кон-
трол към плановете по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ 
и  чл. 32,  ал. 1  от  Закона  за  администрацията 
одобрявам  план  на  новообразуваните  имоти 
(ПНИ) в мащаб М 1:1000 на земеделски земи, 
предоставени на граждани въз основа на актове 
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за поземлени имоти (ПИ) в 
землището на с. Црънча, ЕКАТТЕ 78570, община 
Пазарджик, област Пазарджик, с идентификатори: 
ПИ-78570.151.32, 78570.148.2, 78570.147.2, 78570.147.5 
и 78570.147.7 в местност Коритски път, по вля-
злата в сила КККР за землището на с. Црънча, 
община Пазарджик, област Пазарджик, одобрена 
със Заповед № РД-18-244 от 24.08.2017 г. на из-
пълнителния директор на АГКК.

Жалби срещу одобрения план на новообразу-
ваните имоти могат да се подават от заинтересо-
ваните лица чрез областния управител на област 
Пазарджик  пред  Районния  съд – Пазарджик, 
в  14-дневен  срок  от  обнародване  на  заповедта 
в  „Държавен  вестник“  съгласно  § 19,  ал. 1  от 
ЗИДАПК. 

Областен управител:  
И. Васев

2516

8. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона  за устройство на територията  (ЗУТ) 
съобщава,  че  е  издал  Разрешение  за  строеж 
№ РС-14 от 13.04.2022 г. за обект: „Реконструкция 
на ВЕЛ 20 kV „Рилски манастир“ – участък ТП 
„Турско парче“ след МТП „АПК“, община Рила, 
област Кюстендил. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър-
ховния  административен  съд  в  14-дневен  срок 
от  обнародване  на  обявлението  в  „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
2528

613. – Националната академия за театрално и 
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София, 
обявява конкурс в област на висшето образование 
8.  Изкуства,  професионално  направление  8.4. 
Театрално и филмово изкуство, научна специал-
ност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ за 
главен асистент (филмова и телевизионна режи-
сура) – един, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в 
НАТФИЗ, София, ул. Раковски № 108А, ет. 3, стая 
№ А303, тел. 9231-225.
2465

695. – Медицинският университет – София, 
Факултет по дентална медицина, обявява кон-
курс  за  заемане  на  академичната  длъжност 
професор – един,  в  област  на  висше  образова-
ние  7.  Здравеопазване и  спорт, професионално 
направление  7.2. Дентална медицина и  научна 
специалност  „Детска  дентална  медицина“  за 
нуждите на катедра „Детска дентална медицина“ 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Справки и документи – в деканата на 
Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. 
Георги Софийски № 1, стая № 202, от 9 до 12 ч. 
и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
2490

719. – Медицинският университет – София, 
Факултет по дентална медицина, обявява конкурс 
за  заемане  на  академичната  длъжност  главен 
асистент – един, в област на висше образование 
7.  Здравеопазване  и  спорт  по  професионално 
направление  7.2. Дентална медицина и  научна 
специалност „Дентална орална и лицево-челюст-
на хирургия“ за нуждите на катедра „Орална и 
лицево-челюстна хирургия“ със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Прием на 
документи – в деканата на Факултета по дентална 
медицина, София, ул. Св. Георги Софийски № 1, 
стая № 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 
02/952-22-10.
2491

87. – Медицинският университет „Проф. д-р 
Параскев Стоянов“ – Варна,  обявява  конкурси 
за  заемане  на  академични  длъжности,  както 
следва: професор: област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направ-
ление 7.1. Медицина, специалност „Ушно-носно-
гърлени болести“ – един за нуждите на катедра 
„Клинични медицински науки“, Факултет „Ден-
тална медицина“; област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направ-
ление 7.1. Медицина, специалност „Хигиена (вкл. 
трудова, комунална, училищна, радиационна и 
др.)“ – един за нуждите на УС „Хигиена“, катедра 
„Хигиена и епидемиология“, Факултет „Общест-
вено здравеопазване“; допълнителни условия по 
конкурса:  придобита  специалност  в  системата 
на  здравеопазването  „Хранене  и  диететика“; 
област на висше образование 7. Здравеопазване 
и спорт, професионално направление 7.1. Меди-
цина,  специалност  „Медицина  на  бедствените 
ситуации  (морска  медицина)“  (българоезично 
обучение) – един за нуждите на катедра „Медици-
на на бедствените ситуации и морска медицина“, 
Факултет „Обществено здравеопазване“; допъл-
нителни условия по конкурса: да не се прилага 
изискването  на  чл. 137,  ал. 1,  т. 6  от ПРАС на 
Медицинския университет – Варна, и сумата от 
точките за показателите от т. 14 до т. 22 за област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт 
да е сто, без да се прилага изискването повече 
от 80 т. да е от показател 14; доцент: област на 
висше  образование  7.  Здравеопазване  и  спорт, 
професионално направление 7.2. Дентална меди-
цина, специалност „Дентална клинична алерго-
логия“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на 
УС „Орална патология, дентална алергология и 
физиотерапия“, катедра „Консервативно зъболе-
чение и орална патология“, Факултет „Дентална 
медицина“; област на висше образование 7. Здра-
веопазване и спорт, професионално направление 
7.1. Медицина, специалност „Педиатрия“ – един, 
0,5 щатна длъжност за нуждите на катедра „Пе-
диатрия“,  Факултет  „Медицина“,  и  0,5  щатна 
длъжност за Втора детска клиника към УМБАЛ 
„Света Марина“ – ЕАД, Варна; област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе-
сионално направление 7.1. Медицина, специал-
ност „Онкология“ – един, 0,25 щатна длъжност 
за  нуждите  на  катедра  „Онкология“, Факултет 
„Медицина“; главен асистент: област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професи-
онално направление 7.1. Медицина, специалност 
„Нефрология“ – трима, по 0,5 щатна длъжност за 
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нуждите на УС „Нефрология, хемодиализа и ток-
сикология“, Втора катедра по вътрешни болести, 
Факултет „Медицина“, и по 0,5 щатна длъжност за 
Клиника по нефрология и диализа към УМБАЛ 
„Света Марина“ – ЕАД, Варна; област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професи-
онално направление 7.1. Медицина, специалност 
„Хематология“ – един,  0,5  щатна  длъжност  за 
нуждите на УС по хематология, Втора катедра 
по вътрешни болести, Факултет „Медицина“, и 
0,5 щатна длъжност за нуждите на Клиника по 
хематология към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, 
Варна; област на висше образование 7. Здраве-
опазване  и  спорт,  професионално направление 
7.1. Медицина, специалност „Онкология“ – един, 
0,5 щатна длъжност за нуждите на катедра „Он-
кология“,  Факултет  „Медицина“,  и  0,5  щатна 
длъжност за Клиника по медицинска онкология 
към  УМБАЛ  „Света  Марина“ – ЕАД,  Варна; 
област на висше образование 7. Здравеопазване 
и спорт, професионално направление 7.1. Меди-
цина,  специалност  „Обща  медицина“ – трима, 
по 0,25 щатна длъжност за нуждите на катедра 
„Обща медицина“, Факултет „Медицина“; област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално  направление  7.1.  Медицина, 
специалност  „Ендокринология“ – двама,  по  0,5 
щатна  длъжност  за  нуждите  на УС  „Ендокри-
нология и болести на обмяната“, Втора катедра 
по вътрешни болести, Факултет „Медицина“, и 
по 0,5 щатна длъжност за Клиника по ендокри-
нология  и  болести  на  обмяната“  към УМБАЛ 
„Света Марина“ – ЕАД, Варна; област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професи-
онално направление 7.1. Медицина, специалност 
„Съдова хирургия“ – един, 0,5 щатна длъжност за 
нуждите на катедра „Сърдечно-съдова хирургия и 
ангиология“, Факултет „Медицина“, и 0,5 щатна 
длъжност за Клиника по съдова хирургия към 
УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна; област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.4. Обществено здра-
ве, специалност „Управление на здравните грижи“ 
(българоезично обучение) – един за нуждите на 
УС „Рехабилитатор“, Медицински колеж – Варна; 
допълнителни условия по конкурса: професионал-
на квалификация по специалност „Рехабилитатор“ 
и преподавателски стаж – най-малко 5 години. 
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от 
датата на обнародване на обявата в „Държавен 
вестник“. За справки и документи – Медицински 
университет – Варна,  ул. Марин  Дринов  № 55, 
отдел „Кариерно развитие“, ет. 3, стая 320, тел.: 
052/677-055 и 052/677-156.
2479

26. – Медицинският университет – Пловдив, 
обявява конкурси за академичните длъжности: 
доценти  по:  област  на  висше  образование:  7. 
Здравеопазване и спорт за: професионално на-
правление 7.1. Медицина: научна специалност 
„Медицинска радиология и рентгенология (вкл. 
използване  на  радиоактивни  изотопи)“  към 
катед ра „Образна диагностика“ за преподава-
нето на български и английски език – един на 
непълно работно време (4 часа); научна специ-
алност  „Онкология“  към  катедра  ,,Клинична 
онкология“  за  преподаването на  български и 
английски език – един на непълно работно време 

(4 часа); научна специалност „Педиатрия“ към 
катедра  „Педиатрия  и  медицинска  генетика“ 
за  преподаването  на  български  и  английски 
език – един на непълно работно време (4 часа); 
професори  по:  7.  Здравеопазване  и  спорт  за: 
професионално  направление  7.1.  Медицина: 
научна специалност „Медицинска радиология и 
рентгенология (вкл. използване на радиоактивни 
изотопи)“ към катедра „Образна диагностика“ 
за  преподаването  на  български  и  английски 
език – един; научна специалност „Кардиология“ 
към секция „Кардиология“, Първа катедра по 
вътрешни  болести  за  преподаването  на  бъл-
гарски и  английски  език – двама на непълно 
работно  време  (4  часа);  научна  специалност 
„Педиатрия“ към катедра „Педиатрия и меди-
цинска генетика“ за преподаването на български 
и английски език – двама на непълно работно 
време (4 часа); 7.4. Обществено здраве: научна 
специалност „Социална медицина“ за нуждите на 
обучението по специалност „Медицинска речева 
и езикова патология“ към катедра „Педиатрия 
и медицинска  генетика“  за преподаването на 
български  и  английски  език – един,  всички 
със срок 2 месеца от обнародването на обявата 
в  „Държавен вестник“. Справки и документи 
в  ректорат,  Научен  отдел,  бул. Васил  Апри-
лов № 15А,  4002 Пловдив,  тел.:  0877124007  и 
0882512598; e-mail: science@mu-plovdiv.bg.
2453

2. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ 
обявява конкурси за: главен асистент по професи-
онално направление 5.1. Машинно инженерство, 
специалност „Земеделска техника и технологии“ 
за нуждите на катедра „Земеделска техника и тех-
нологии“, Аграрно-индустриален факултет – един; 
главен асистент по професионално направление 
3.6. Право,  специалност  „Гражданско и  семей-
но  право  (Гражданско  право – Обща  част)“ 
за  нуждите  на  катедра  „Частноправни  науки“, 
Юридически факултет – един; главен асистент по 
професионално направление 3.6. Право, специ-
алност „Гражданско и семейно право (Търговска 
несъстоятелност и гражданско изпълнително про-
изводство)“ за нуждите на катедра „Частноправни 
науки“, Юридически факултет – един; главен асис-
тент по професионално направление 3.6. Право, 
специалност  „Наказателен процес“  за нуждите 
на катедра „Наказателноправни науки“, Юриди-
чески факултет – един; доцент по професионално 
направление 5.3. Комуникационна и компютърна 
техника, специалност „Автоматизирани системи 
за обработка на информация и управление“ за 
нуждите на катедра „Компютърни системи и тех-
нологии“, факултет „Електротехника, електроника 
и автоматика“ – един. Всички конкурси са със 
срок 2 месеца от обнародването в  „Държавен 
вестник“.  Справки – кадрово  развитие  (kr.uni-
ruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин 
Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, 
кабинет № 1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.
2529

52. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявя-
ва конкурс за академична длъжност професор за 
военнослужещ в Департамента за следдипломна 
квалификация в област на висше образование 5. 
Технически науки, професионално направление 
5.3. Комуникационна и компютърна  техника, 



СТР.   54   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  32

учебни дисциплини: „Сензори и изпълнителни 
механизми“, „Основи на цифровата електрони-
ка“, „Интернет на нещата – първа част“, „Ин-
тернет на нещата – втора част“ и „Въведение 
в смарт технологиите“ – едно място, със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вест-
ник“. Справки: на тел.: 052/55 22 43, 052/55 22 
22 – централа, и на сайта на училището: www.
naval-acad.bg.  Подаване  на  документи:  ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров“, Варна, ул. Васил Друмев № 
73,  регистратура  за  некласифицирана  инфор-
мация – ет. 1.
2526

36. – Институтът по биофизика и биомедицин-
ско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, 
обявява  конкурс  за  доцент  в  област  на  висше 
образование 4. Природни науки, математика и 
информатика,  професионално направление  4.3. 
Биологически науки, научна специалност „Био-
физика“, за нуждите на секция „Липид-белтъчни 
взаимодействия“ към ИБФБМИ със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку-
менти се подават в канцеларията на ИБФБМИ, 
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
2487

37. – Институтът по органична химия с Цен-
тър по фитохимия при БАН – София, обявява 
конкурс за академичната длъжност главен асис-
тент в област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика по професио-
нално направление 4.2. Химически науки, научна 
специалност  „Биоорганична  химия,  химия  на 
природните и физиологично активните вещества“ 
за нуждите на лаборатория  „ХПВ“  (Химия на 
природните вещества) – един. Срок за подаване 
на  документи – 2  месеца  от  обнародването  в 
„Държавен вестник“. Справки и документи – в 
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая № 206, 
тел. (02)872 48 17.
2495

41. – Националният център по заразни и 
паразитни болести – София, обявява  конкурс 
за академична длъжност главен асистент в об-
ласт на висше образование 4. Природни науки, 
математика  и  информатика  в  професионално 
направление  4.3.  Биологически  науки  по  на-
учната  специалност  „Микробиология“ – едно 
място  за нуждите на  отдел  „Микробиология“ 
на НЦЗПБ, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи и справки: 
служба „Личен състав“ на НЦЗПБ, София 1504, 
бул. Янко Сакъзов № 26,  телефон за справки: 
02/9446-999, вътр. 321.
2508

71. – Столичната общинска агенция за при-
ватизация и инвестиции на основание чл. 30 от 
ЗПСК обявява, че през февруари и март 2022 г. 
са извършени следните продажби:

През феврурари 2022 г.:
Поземлен имот с идентификатор 68134.4357.476, 

идентичен с УПИ III-379, „за КОО“, кв. 107а, м. 
Бул. Сливница – Люлин – 9 м.р., София, ж.к. Лю-
лин, бул. Сливница № 53, общински нежилищен 
имот, стопанисван от район „Люлин“, продаден 
на  „Техноком-21“ – ЕООД,  представлявано  от 
Николай Тасов Николов,  за 169 000 лв. На ос-
нование чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС 
върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % 

ДДС  в  размер  33  800 лв. Продажната  цена  на 
обекта с ДДС е в размер 202 800 лв., изплатени 
изцяло от купувача.

През март 2022 г.:
Почивна база „Ашиклар“, състояща се от ПИ 

с ид. 03928.183.9 и ПИ с ид. 03928.183.10, гр. Бер-
ковица, общински нежилищен имот, предоставен 
за  стопанисване  и  управление  на  „Софийски 
имоти“ – ЕАД,  като  правоприемник  на  „Гала-
тея 2002“ – ЕАД, продаден на „ВАК-02“ – ООД, 
представлявано от Ивайло Арангелов Конярски, 
за 199 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, 
ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга 
цена е начислен 20 % ДДС в размер 39 800 лв. 
Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 
238 800 лв., изплатени изцяло от купувача.
2432

11. – Столичната община на  основание 
чл. 129,  ал. 1  от ЗУТ  съобщава,  че  с Решение 
№ 135  по  протокол  № 49  от  10.03.2022 г.  на 
СОС  е  одобрен  проект  за  подробен  устрой-
ствен план – план за регулация на УПИ V-12, 
2919, 2931, ПИ с идентификатори 68134.1386.13, 
68134.1386.2919 и 68134.1386.2931 по КККР, кв. 121, 
м. Надежда 1б, район „Надежда“, представляващ 
неразделна част от ПУП – план за регулация и 
застрояване на м. Надежда 1б, одобрен с Реше-
ние № 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на 
СОС. Проектът е изложен в Район „Надежда“. 
Решението  и  одобреният  проект  за  подробен 
устройствен план са публикувани на интернет 
страницата на Столичната община – Направле-
ние „Архитектура и градоустройство“ (https://nag.
sofia.bg/). Решението може да бъде обжалвано по 
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Администра-
тивния  съд – София-град,  в  30-дневен  срок от 
обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите 
се  подават  в  Район  „Надежда“  и  се  изпращат 
в Административния съд – София-град, от ди-
рекция  „Правно-нормативно  обслужване“  на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
2494

24. – Столичната община на  основание 
чл. 129,  ал. 1  от ЗУТ  съобщава,  че  с Решение 
№ 133 на СОС по протокол № 49 от 10.03.2022 г. 
е  одобрен  подробен  устройствен  план – план 
за регулация и  застрояване  за поземлен имот 
с  кадастрален  идентификатор  21662.4802.42  за 
създаване  на  нови  УПИ  ІV – „за  жилищно 
строителство“, V – „за жилищно строителство“, 
VІ – „за жилищно строителство“, VІІ – „за жи-
лищно строителство“, VІІІ – „за жилищно стро-
ителство“, и  ІХ – „за жилищно строителство“, 
кв. 53; нова улица по о.т. 13г – 13д – 13е – 13ж; 
нова задънена улица по о.т. 13е – 13з; план-схеми 
по части „водоснабдяване“ и „канализация“; м. 
С. Доброславци, 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 – София-град, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите 
се подават в Район „Нови Искър“ – СО, и се из-
пращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
2493
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71. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 108 на 
СОС по протокол № 48 от 24.02.2022 г. е одобрен 
подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване за УПИ ХІІІ-57, 450 – „за жилищно 
строителство“, кв. 1, м. С. Чепинци, район „Нови 
Искър“ – СО,  който  е  изложен  в  Район  „Нови 
Искър“. Решението може да бъде обжалвано по 
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Администра-
тивния  съд – София-град,  в  30-дневен  срок  от 
обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите 
се  подават  в  Район  „Нови Искър“  и  се  изпра-
щат в Административния съд – София-град, от 
дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и  градоустройство“ 
на Столичната община.
2492

7. – Община Брезово, област Пловдив, на осно-
вание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен 
проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) за трасе на обект: Изграждане 
на нова кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖБ 
стълб № 125 до регулацията на с. Свежен като 
част от кабелната линия от ЖР стълб № 125 до 
нов МТТ в УПИ I – закусвалня и кооп. пазар, 
кв. 52 по плана на с. Свежен, община Брезово, 
област Пловдив. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
заинтересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Брезово, в ед-
номесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
2477

8. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите собствени-
ци по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен 
проект  за  подробен  устройствен  план – парце-
ларен план за трасе на обект „Оптична кабелна 
линия 0807-0801/ТШ5-0804“, преминаващо през 
землището на гр. Бургас и землището на с. Росен, 
община Созопол, за частта от трасето, премина-
ващо през ПИ с идентификатори 07079.831.280, 
07079.831.173, 07079.831.72 и 07079.10.907 по КК на 
гр. Бургас, община Бургас. На основание чл. 128, 
ал. 5  от  ЗУТ  заинтересованите  лица  могат  да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администра-
ция  в  едномесечен  срок  от  обнародването  на 
съобщението в „Държавен вестник“.
2475

28. – Община Бяла, област Русе, на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересова-
ните страни, че е изработен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план за техниче-
ска инфраструктура за водопроводно и канали-
зационно отклонение до ПИ 07603.910.885 (бивш 
101)  в местност Отвъде  по КККР на  гр. Бяла, 
в  съответствие  с  Решение  № 385  по  протокол 
№ 43 от 28.01.2022 г. на Общинския съвет – Бяла, 
област Русе. Възложител: Община Бяла, област 
Русе, с адрес: гр. Бяла, пл. Екзарх Йосиф I № 1, 
представлявана  от  кмета – Димитър  Крумов 
Славов. Целта е определяне и утвърждаване на 
трасетата на захранващи водопроводно и канали-
зационно отклонение за ПИ 07603.910.885 (бивш 
101),  преминаващи  през  следните  имоти:  ПИ 
07603.501.3204, общинска публична собственост, 
ПИ 07603.910.600, общинска частна собственост, 
ПИ 07603.910.599, общинска публична собственост, 

ПИ 07603.910.107, общинска частна собственост, 
ПИ 07603.501.3183, държавна публична собстве-
ност, ПИ 07603.501.3187, общинска публична соб-
ственост, ПИ 07603.501.3186, държавна публична 
собственост, ПИ 07603.501.2747, общинска частна 
собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
заинтересованите лица могат да направят писмени 
възражения по проекта до Община Бяла, област 
Русе,  в  едномесечен  срок  от  обнародването  в 
„Държавен вестник“. Планът се намира в отдел 
„Благоустройство на територията и гражданска 
регистрация  на  населението“,  Община  Бяла, 
пл. Екзарх Йосиф I № 1, ет. 1, стая № 105, и може 
да се прегледа от заинтересованите.
2457

1. – Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4 
от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 152 от 
23.12.2021 г.  на  комисията  по  чл. 28б,  ал. 2  от 
ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-21-7712-30 
от 12.10.2021 г. на областния управител на област 
с административен център Варна, са изработени 
и  приети  проекти  за  план  на  новообразувани 
имоти в случаите по § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ (в 
изпълнение на съдебни решения) на зони по § 4 от 
ЗСПЗЗ за местност Манастирски рид, Бялата чеш-
ма и Дъбравата – селищно образувание, землище 
кв. Виница, община Варна, относно поземлени 
имоти № 53 (10135.2516.53), 176 (10135.2516.176) КР 
516 и поземлени имоти № 1017 (10135.2517.1017), 
1626, 4015 (10135.2517.4015), 4016 (10135.2517.4016), 
4085,  9922  КР  517. Проектите  за  изменение  са 
предоставени за разглеждане в Община Варна, 
ет. 13, стая № 1309, отдел „Земеделие“, дирекция 
„Общинска  собственост,  икономика  и  стопан-
ски  дейности“.  На  основание  чл. 28б,  ал. 5  от 
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени искания и възражения по 
проектите до кмета на общината.
2510

424. – Община Вълчедръм на  основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен про-
ект за подробен устройствен план (ПУП) – пар-
целарен план за прокарване на подземно трасе за 
изграждане на тласкателен водопровод от новоиз-
градена помпена станция до съществуващ напорен 
резервоар „Кулата“, всичките в ПИ № 31053.934.5 
по картата на с. Златия. Проектът се намира в 
стая № 12 в сградата на Община Вълчедръм. 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 – Вълчедръм.
2478

78. – Община Главиница, област  Силистра, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересованите  страни,  че  с  Решение № 261 
от  протокол  № 37  от  31.03.2022 г.  на  Общин-
ския  съвет – гр. Главиница,  е  одобрен  проект 
за ПУП – парцеларен  план,  част  от КПИИ  за 
оптично кабелно трасе, намиращ се в землището 
на с. Сокол, община Главиница, област Силистра. 
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до Общинския съвет – гр. Главиница.
2488



СТР.   56   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  32

6. – Община Добрич на  основание  чл. 129, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че  с  Решение № 32-21 
от  29.03.2022 г.  на Общинския  съвет – гр. Доб-
рич, е одобрен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен 
обект на техническата инфраструктура извън гра-
ниците на населени места и селищни образувания 
за ПИ 72624.171.5, 72624.123.805 и 72624.174.58 в 
землището  на  гр. Добрич  за  обект:  „Електро-
захранване  20 kV на  „Складова  база“. Кабелна 
линия 20 kV. БКТП 1 х 1000 kVA; 20/0,4 kV, в ПИ 
72624.171.1,  кв. Рилци,  община  Добрич,  област 
Доб рич“. Одобреният проект е изложен на работно 
място № 8 в Центъра за услуги и информация 
при Община гр. Добрич от 8 до 17 ч. и е публи-
куван в сайта на Община гр. Добрич/Услуги и 
информация/Обяви и съобщения/Съобщения по 
устройство на територията. Решението подлежи 
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
2468

31. – Община Ихтиман на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани 
лица, че е изготвен и внесен проект на ПУП – ПП 
(подробен устройствен план – парцеларен план) от 
ДП „Национална компания „Железопътна инфра-
структура“ с вх. № 53.00-31/16.03.2022 г., изготвен 
на  основание  Решение  № 308  от  30.07.2021 г., 
протокол № 22 на Общинския съвет – Ихтиман, 
за промяна предназначението на част от имот с 
идентификатор 10029.932.877 от КК на с. Вакарел 
от „широколистна гора“ в „за депониране на земни 
маси“ към обект: Модернизация на железопътен 
участък София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември 
за участък Елин Пелин – Септември. Проектът 
се намира в дирекция „Специализирана админи-
страция“ в сградата на техническата служба на 
Община Ихтиман. На основание чл. 128,  ал. 5 
от  ЗУТ  в  едномесечен  срок  от  обнародването 
в  „Държавен  вестник“  заинтересованите  лица 
могат да се запознаят с него и при необходимост 
да  направят  писмени  искания,  предложения  и 
възражения по проекта до общинската админи-
страция – Ихтиман.
2462

32. – Община Ихтиман на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани 
лица, че е изготвен и внесен проект на ПУП – ПП 
(подробен устройствен план – парцеларен план) от 
ДП „Национална компания „Железопътна инфра-
структура“ с вх. № 53.00-32/16.03.2022 г., изготвен 
на  основание  Решение  № 335  от  30.09.2021 г., 
протокол № 25 на Общинския съвет – Ихтиман, 
за промяна предназначението на част от имот 
с идентификатор 10029.327.384 и 10029.327.431 от 
КК на с. Вакарел от „широколистна гора“ в „за 
депониране на земни маси“ към обект: Модерни-
зация на железопътен участък София – Пловдив, 
железопътни  участъци  София – Елин Пелин  и 
Елин Пелин – Септември за участък Елин Пе-
лин – Септември. Проектът се намира в дирекция 
„Специализирана администрация“ в сградата на 
техническата  служба на Община Ихтиман. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
заинтересованите лица могат да се запознаят с 

него и при необходимост да направят писмени 
искания, предложения и възражения по проекта 
до общинската администрация – Ихтиман.
2463

96. – Община Павликени на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на пряко заинтересува-
ните лица, че  е изработен проект  за подробен 
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните територии за 
обект: Път ІV клас от път ІІІ-303 при км 36+770 
до ул. Юнак – гр. Бяла черква (начало на регу-
лацията на гр. Бяла черква), община Павликени, 
област Велико Търново, с възложител Община 
Павликени,  представлявана  от  инж.  Емануил 
Манолов – кмет на общината. За изготвяне на 
проекта  за  ПУП – ПП  е  използвана  актуална 
действаща основа от КККР на гр. Бяла черква, 
одобрена със Заповед № РД-18-351 от 7.02.2018 г. 
на изп.  директор на АГКК. Проектирането на 
ПУП – ПП е допуснато със Становище № УТС-
02-10-3914/27.09.2021 г. на гл. архитект при Общи-
на Павликени и Решение № 422 на Общинския 
съвет – Павликени, мандат 2019 – 2023, протокол 
№ 34/28.10.2021 г.  за  допускане  изработване  на 
проект  за ПУП – ПП за  елементите на  техни-
ческата инфраструктура извън границите на ур-
банизираните територии и одобрено техническо 
задание  за проектиране. Трасето на новия път 
ІV клас започва от държавен път ІІІ клас при км 
36+770, основно минава през ПИ № 07716.33.374, 
№ 07716.34.374 и № 07716.324.1, всички имоти са 
с  НТП – селскостопански,  горски,  ведомствен 
път, общинска публична собственост, и достига 
до крайната регулационна линия на населеното 
място – кв. 101 по ПУП на гр. Бяла черква. Засег-
нати от проектното трасе са два имота – частна 
собственост – ПИ № 07716.324.9 и № 07716.33.13, 
и двата с НТП – нива. Проектното трасе засяга 
частично  ПИ  № 07716.324.22  с  НТП – пасище, 
общинска  публична  собственост. Изготвен  е 
парцеларен план в мащаб М 1:1000 на пътното 
съоръжение  само  в  частта  извън  населеното 
място (крайната регулационна линия при кв. 101 
по плана на гр. Бяла черква). Пътното съоръже-
ние продължава на запад до ул. Юнак. Пътното 
платно е с ширина 5 м, по 2,5 м от двете страни 
на оста на пътя и по 2 м от двете страни за бан-
кет – 0,50 м, и канавка – 1,50 м, и откоси, където 
се налага. Крайният резултат след реализиране на 
проекта – ще бъде изграден пряк път до гр. Бяла 
черква, който да намали транспортните разстоя-
ния и да осигури комфорт на пътуващите.
2482

17. – Община Перник на  основание  чл. 129, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава  на  заинтересованите 
страни,  че  с  Решение  № 801  от  7.04.2022 г.  на 
Общинския съвет – Перник, е одоборен проект 
за  подробен  устройствен  план – специализи-
рана план-схема на елементи на техническата 
инфраструктура за обект по обособена позиция 
№ 1:  „Реконструкция  на  водопроводна  мрежа 
на  гр. Перник“,  подобект  1:  „Водопровод  от 
ПСПВ (след „Стомана“) до същ. НВ V=16 000 м3 
„Могиличе“, водопровод от НВ „Могиличе“ до 
ул. Бачо Киро, водопровод от ул. Христо Ботев 
до „Булгарплод“, водопровод от ул. Христо Ботев 
до кв. Димова махала – чугун ∅ 1000, чугун 800, 
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връзката ∅  500 през жп линията към „Лидл“ 
и връзката ∅ 500 към кръстовището на ул. Св. 
св. Кирил и Методий с бул. Юрий Гагарин до 
ул. Козлодуй; част 2: „Водопровод от НВ „Моги-
личе“ до ул. Бачо Киро, водопровод от ул. Христо 
Ботев до „Булгарплод“, водопровод от ул. Хрис-
то Ботев до кв. Димова махала,  в обхвата на 
ПИ с № 55871.506.68, 55871.506.69, 55871.506.70, 
55871.506.71, 55871.509.77, 55871.509.87, 55871.509.59 
по КККР на гр. Перник. На основание чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Перник, пред 
Административния съд – Перник.
2483

21. – Община Перник на основание чл. 28б, 
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен про-
ект за изменение на плана на новообразуваните 
имоти в местността Шевърляк в землището на кв. 
Калкас, гр. Перник, приет с протокол № 10-1 от 
10.03.2022 г. на комисията, назначена със Заповед 
№ 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община Перник, 
за поземлен имот ПИ 55871.301.8. На основание 
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра-
вят писмени искания и възражения по проекта 
и  придружаващата  го  документация  до  кмета 
на община Перник. За справки: ет. 12, стая № 7.
2524

24. – Община Перник на основание чл. 129, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава  на  заинтересованите 
страни,  че  с  Решение  № 802  от  7.04.2022 г.  на 
Общинския  съвет – Перник,  е  одобрен  проект 
за подробен устройствен план – специализирана 
план-схема на елементи на техническата инфра-
структура за обект по обособена позиция № 1: „Ре-
конструкция на водопроводна мрежа на гр. Пер-
ник“,  подобект  1:  „Водопровод от ПСПВ  (след 
„Стомана“) до същ. НВ V=16 000 м3 „Могиличе“, 
водопровод от НВ „Могиличе“ до ул. Бачо Киро, 
водопровод от ул. Христо Ботев до „Булгарплод“, 
водопровод от ул. Христо Ботев до кв. Димова 
махала – чугун ∅ 1000, чугун 800, връзката ∅ 500 
през жп линията към „Лидл“ и връзката ∅ 500 
към кръстовището на ул. Св. св. Кирил и Мето-
дий с бул. Юрий Гагарин до ул. Козлодуй; част 
1: „Главен клон I чугун ∅ 1000 мм от „Стомана“ 
до същ. НВ V=16 000 м3 „Могиличе“, в обхвата 
на ПИ № 55871.509.87, 55871.509.98, 55871.509.125, 
55871.509.197, 55871.509.207, 55871.510.12, 55871.510.13, 
55871.510.14, 55871.510.22, 55871.510.7, 55871.510.1692, 
55871.513.242, 55871.513.243 по КККР на гр. Пер-
ник. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ реше-
нието подлежи на обжалване в 30-дневен срок 
от  обнародването  в  „Държавен  вестник“  чрез 
Общинския съвет – Перник, пред Администра-
тивния съд – Перник.
2484

34. – Община Перник на основание чл. 129, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава  на  заинтересованите 
страни,  че  с  Решение  № 803  от  7.04.2022 г.  на 
Общинския  съвет – Перник,  е  одобрен  проект 
за  подробен  устройствен  план – специализира-
на план-схема към обект по обособена позиция 
№ 1:  „Реконструкция  на  водопроводна  мрежа 
на  гр. Перник“,  подобект  2:  „Водопровод  от 
кв. Иван Пашов (кв. Димова махала) до кръго-

во кръстовище на кв. Изток, пред хипермаркет 
„Кауфланд“,  водопровод  промишлена  зона“,  в 
обхвата  на ПИ № 55871.515.1489  и  5871.515.1477 
по КККР на гр. Перник. На основание чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Перник, пред 
Административния съд – Перник.
2485

41. – Община Перник на основание чл. 28б, 
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен про-
ект за изменение на плана на новообразуваните 
имоти в местността Криво падине в землището 
на с. Расник, община Перник, приет с протокол 
№ 11-1 от 11.04.2022 г. на комисията, назначена 
със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на 
община Перник, за поземлен имот ПИ 180. На 
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едноме-
сечен срок от обнародването на обявлението в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица мо-
гат да направят писмени искания и възражения 
по проекта и придружаващата го документация 
до кмета на община Перник. За справки: ет. 12, 
стая № 7.
2522

91. – Община Перник на основание чл. 28б, 
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен про-
ект за изменение на плана на новообразуваните 
имоти в местността Калачица/Криво падине в 
землището на с. Расник, община Перник, приет 
с протокол № 10-2 от 10.03.2022 г. на комисията, 
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на 
кмета на община Перник, за поземлен имот ПИ 
304. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в 
едномесечен срок от обнародването на обявлени-
ето в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да направят писмени искания и възражения 
по проекта и придружаващата го документация 
до кмета на община Перник. За справки: ет. 12, 
стая № 7.
2523

3. – Община Пещера на основание чл. 129, ал. 1 
от ЗУТ съобщава, че с Решение № 371, протокол 
№ 37 от 7.04.2022 г. на Общинския съвет – гр. Пе-
щера, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план 
за определяне на сервитутна зона за укрепване на 
свлачище № PAZ 21.56277-07 в поземлен имот с 
идентификатор 87825.1.1991 (местен път) по КККР 
на  с. Свети  Константин  и  ПУП – парцеларен 
план за определяне на сервитутна зона за укреп-
ване на свлачище № PAZ 21.56277-06 в поземлен 
имот с идентификатор 56277.1.1276 по КККР на 
гр. Пещера.  Одобреният  проект  е  изложен  на 
работно място № 11 в ТСУОС и е публикуван 
в сайта на Община Пещера в раздел „Услуги и 
информация /Обяви и съобщения/“. Решението 
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 
4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
2496

3. – Община Пловдив на основание чл. 129, 
ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ съобщава 
на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че с 
Решение № 66, взето с протокол № 5 от 10.03.2022 г. 
на Общинския съвет – Пловдив, е одобрен проект 
за изменение на подробен устройствен план – план 
за  регулация и  застрояване на част  от  кв.  204 
по плана на „Втора градска част“, гр. Пловдив, 



СТР.   58   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  32

за УПИ I-518.533, училище и улица. Проектът е 
изложен за запознаване в Район „Централен“, ул. 
Хр. Г. Данов № 39, Пловдив 4000. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване чрез Общинския съвет – Пловдив, пред 
Административния  съд – Пловдив,  в  30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2530

15. – 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 – парце-
ларен план (ПУП – ПП) за обект: „Транспортен 
достъп  до  УПИ  I-105032 – за  бензиностанция, 
АГСС, автосервиз, автомивка, магазини, хотел с 
ресторант, заведение за бързо хранене, стоп. д-сти, 
съответстващ на ПИ с ид. 78029.105.32, местност 
Йовчевица по КК на с. Цалапица, община „Ро-
допи“, през част от поземлени имоти с иденти-
фикатори 78029.105.40 и 78029.105.42, собственост 
на Община „Родопи“, като  засегнатата част от 
имотите е 2176 кв. м, за процедура промяна на 
предназначението им от полски пътища в път с 
трайна настилка, съгласно приложения регистър 
на засегнатите имоти към ПУП – парцеларен план 
и обяснителна записка, изготвени от лицензиран 
проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен 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.
2497

1. – Община Севлиево на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за обект: „Кабел НН за 
външно ел. захранване на ППС № 3669 на „Цетин 
България“ – ЕАД, в ПИ 66216.257.44 по КККР на 
с. Сенник, м. Пампиля, община Севлиево, област 
Габрово“. Проектното трасе на новопроектирания 
подземен кабел ниско напрежение  до  базовата 
станция  № 3669  в  ПИ  66216.257.44  (държавна 
частна собственост) започва от ПИ 66216.217.608 
(държавна частна собственост) и преминава през 
следните имоти: ПИ 66216.130.18 (общинска пуб-
лична собственост), ПИ 66216.130.606 (общинска 
публична  собственост),  ПИ  66216.217.606  (об-
щинска публична собственост), ПИ 66216.217.608 
(държавна частна собственост), ПИ 66216.257.39 
(държавна частна собственост), ПИ 66216.257.619 
(общинска публична собственост), и завършва в 
ПИ 66216.257.44 по КККР на с. Сенник, община 
Севлиево. Общата дължина на трасето е 852 м 
с предвиден сервитут по 2 м от двете страни на 
кабелната линия. Проектът с пълна текстова и 
графична  част  на  ПУП – парцеларен  план  за 
обект: „Кабел НН за външно ел. захранване на 
ППС № 3669 на „Цетин България“ – ЕАД, в ПИ 
66216.257.44 по КККР на с. Сенник, м. Пампиля, 
община Севлиево, област Габрово“, е на разполо-
жение за разглеждане и обществен достъп в стая 
№ 108 в сградата на Община Севлиево с адми-
нистративен адрес: Севлиево, пл. Свобода № 1, 
всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени  възражения,  предложения  и  искания 
по проекта за парцеларен план към подробния 

устройствен план до кмета на общината в едно-
месечен срок от обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“.
2520

935. – Община Силистра на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – план за 
регулация (ПР) на Централна градска част (ЦГЧ) 
на гр. Силистра, община Силистра – III етап. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен вестник“ заинтересуваните страни могат 
да се запознаят с проекта в сградата на Община 
Силистра  и  да  направят  писмени  възражения, 
предложения  и  искания  до  общинската  адми-
нистрация.
2511

8. – Община Сливен на  основание  чл. 128, 
ал. 1 от 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 ел. кабел 20 kV от съществуващ кабел 
20 kV в ПИ 67338.99.2 между ТП „Скала“ и ТП 
„Хидрострой“, ВЛ „Багра“, ПС „ТЕЦ Сливен“ до 
ПИ 67338.99.39 и ПИ 67338.99.41, с инвестиционно 
намерение „за фотоволтаична централа“ и преми-
наващ през ПИ 67338.99.1 и ПИ 67338.99.2 с НТП 
„за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път“, 
общинска собственост, всички в местност Кише 
дермен, землище гр. Сливен. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародва-
нето  в  „Държавен  вестник“  заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения по 
проекта до общинската администрация.
2455

9. – Община Сливен на  основание  чл. 128, 
ал. 1 от 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 въздушен електропровод и ел. кабел 
110 kV от ПС „Речица“ до ПИ 67338.828.33, отре-
ден „за фотоволтаичен парк“ и преминаващ през 
ПИ 67338.828.19 с НТП „за път от републикан-
ската пътна мрежа“, ПИ 67338.835.36 с НТП „за 
селскостопански,  горски,  ведомствен път“, ПИ 
67338.828.24 и ПИ 67338.835.78 с НТП „пасище“, 
местности  Речиченски  път  и  Къра,  землище 
гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения по проекта до общинската 
администрация.
2456

5. – Община Трявна  на  основание  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 50 от 
31.03.2022 г.  на  Общинския  съвет – Трявна,  е 
одобрен  подробен  устройствен  план – план  за 
регулация  за  частично  изменение  на  застрои-
телния и регулационен план на гр. Плачковци, 
община Трявна, в обхват кв. 5 и улица с осови 
точки:  8а-8б-18а-18б-18в-18г-18д-18е-18ж-18з-18и-
23а-23б. С ПУП – план за регулация се предвижда 
регулационно отразяване на продължението на 
ул.  Балкан  в  участъка  между  о.т. 8а  и  о.т. 23, 
в който същата е прекъсната и не е отразена, 
което налага създаването на нови осови точки, 
както  следва:  8а-8б-18а-18б-18в-18г-18д-18е-18ж-
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18з-18и-23а-23б. Изменението налага разделянето 
на кв.  5 и формирането на нов кв.  5а,  като  в 
новия квартал се налага промяна на номерацията 
на  урегулираните  поземлени  имоти.  Съгласно 
чл. 215,  ал. 4  от  ЗУТ  решението  подлежи  на 
обжалване  в  30-дневен  срок  от  обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Трявна до 
Административния съд – Габрово.
2531

6. – Община Трявна  на  основание  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 49 от 
31.03.2022 г.  на  Общинския  съвет – Трявна,  е 
одобрен  подробен  устройствен  план – парце-
ларен план и трасировъчен план за трасета на 
кабелна линия 0,4 kV НН до помпена станция 
в ПИ 73403.561.189 по КККР на гр. Трявна и на 
довеждащ водопровод ∅ 63 мм за допълнително 
водоснабдяване на с. Кисийците, община Трявна. 
Проектното трасе на кабелна линия 0,4 kV НН 
започва от електромерно табло 2Т, монтирано 
на съществуващ стълб, част от ВМНН изв. „Чер-
новръх“ в ПИ 81058.259.17, преминава въздушно 
в  сервитута  на  същия имот  в южна посока  и 
достига до електромерно табло, монтирано на 
новоизграден стълб НН, разположен в северната 
част на ПИ 73403.561.189. Оттам по подходящ 
начин трасето ще се включи в бъдеща помпена 
станция, предвидена да се изгради в североиз-
точния  край на ПИ 73403.561.189. Проектното 
трасе на довеждащ водопровод ∅ 63 мм започва 
от съществуващ спирателен кран, разположен 
в  североизточния  край  на  ПИ  73403.561.189 
по  КК  на  гр.  Трявна,  преминава  последова-
телно в сервитутите на ПИ с идентификатори 
81058.259.23, 36991.427.9, 81058.810.50, 36991.426.77, 
81058.328.54 по КК на землище с. Черновръх и 
с.  Кисийците,  пресича  ПИ  81058.328.7  и  дос-
тига до ПИ 81058.328.157  (НТП „водоем“, вид 
собственост – държавна  публична).  След  това 
трасето  продължава  в  северозападна  посока 
отново  в  сервитута  на ПИ  с  идентификатори 
81058.328.54 и  81058.328.53 по КК на  землище 
с. Черновръх, пресича ПИ 81058.328.17 и дости-
га до ПИ 81058.328.156. Съгласно чл. 215, ал. 4 
от  ЗУТ  решението  подлежи  на  обжалване  в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Община Трявна до Администра-
тивния съд – Габрово.
2532

254. – Община Ямбол на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план  (ПП)  за  трасе  на  транспортен  достъп  до 
поземлен имот с идентификатор 87374.26.243 по 
кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Маслака, 
във  връзка  с  реализиране  на  инвестиционно 
намерение за изграждане на обект с отреждане 
„база  за производство на алуминиева дограма, 
търговия и услуги“. Трасето на транспортния дос-
тъп започва от поземлен имот с идентификатор 
87374.25.256, публична държавна собственост, с 
начин на  трайно ползване – път от РПМ, пре-
минава  през  поземлен  имот  с  идентификатор 
87374.26.240, общинска публична собственост, с 
начин на трайно ползване – за селскостопански, 
горски, ведомствен път, и достига до поземлен 
имот с идентификатор 87374.26.243. Проектът за 
ПУП – парцеларен план е изложен за разглежда-
не в Община Ямбол, стая № 308. 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“.
2476

249. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на  ос-
нование  чл. 129,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че  с 
Решение № 705  от  29.03.2022 г.  на Общинския 
съвет  „Тунджа“ – Ямбол,  е  одобрен  проект  за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
за съоръжение на техническата инфраструктура: 
парцеларен план за трасе на подземна кабелна 
линия НН 1 kV и електромерно табло за външ-
но ел. захранване на „База за селскостопанска 
техника“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 
80306.41.6 по КККР, намиращ се в землището 
на с. Челник, община „Тунджа“, област Ямбол. 
Трасето на подземната кабелна линия НН 1 kV 
започва от съществуващ ТП „Челник 1“, монти-
ран на улица, между о.т. 165 до о.т. 18 (общинска 
публична  собственост),  преминава  през ПИ  с 
идентификатор 80306.41.218, публична държавна 
собственост,  с  НТП – за  път  от  републикан-
ската  пътна  мрежа,  прави  чупка  и  завършва 
в електромерно табло на ПИ с идентификатор 
80306.41.18, публична общинска собственост, с 
НТП – за местен път, по КККР, намиращи се в 
землището на с. Челник, община „Тунджа“. На 
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението 
подлежи на обжалване по законосъобразност в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Админи-
стративния съд – Ямбол.
2527

3. – Община с. Мирково, Софийска  област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересованите лица, че е изработен проект 
за ПУП – парцеларен план за елементи на тех-
ническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните  територии,  предвиждащ  нова 
техническа инфраструктура за обект „Нов кабел 
СрН  и  нов  трафопост  в  ПИ  с  идентификатор 
67636.1.53 по плана на с. Смолско за захранване 
на обект „Добив на подземни богатства – стро-
ителни материали – доломитизирани варовици 
и доломити, от находище в с. Смолско“ с възло-
жител „Автомагистрали Хемус“ – АД, засягащи 
поземлени имоти с идентификатори 67636.72.25 
и 67636.1.29. Проектът се намира в общинската 
администрация, стая № 10 – отдел „Устройство 
на територията“, Община Мирково. На основа-
ние чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересо-
ваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят 
писмени  възражения,  предложения  и  искания 
по  подробния  устройствен  план  в  общинската 
администрация – с. Мирково.
2498

Административният съд – Бургас, на  осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админи-
стративнопроцесуалния  кодекс  съобщава,  че  е 
постъпило оспорване по жалба на „Метромедия 
Груп“ – ЕООД, ЕИК 102921591, Бургас, ул. Рилска 
№ 45, представлявано от управителя Милчо Ла-
заров Добрев чрез пълномощника адвокат Деян 
Стойков  от  АК – Бургас,  против Наредбата  за 
определянето и администрирането на местните 
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такси и цени на услуги на територията на община 
Бургас, приета от Общинския съвет – Бургас, с 
решение по т. 2, протокол № 21 от 20.12.2016 г., 
посл. изм. по т. 1 от протокол № 33 от 22.02.2022 г., 
в частта є по точка 6. „За ползване на тротоари, 
площади, улични платна и други терени за реклам-
на дейност (изм. с протокол № 49 от 30.10.2018 г.)“, 
подточка  6.5.  „Реклама  върху  чадъри и  тенти“ 
от приложение № 3 „Тарифа на местни такси по 
чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ за услуги, предоставяни от 
Община Бургас“ със следното съдържание: „За 
двустранни РИЕ таксите се удвояват“. По оспор-
ването е образувано адм.д. № 614/2022 г., което 
е насрочено за 9.06.2022 г. от 9,30 ч.
2506

Административният съд – Русе, на основание 
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК 
съобщава,  че  е  постъпила жалба  от  Валентин 
Цвятков Кряков от Русе  срещу Решение № 25, 
взето с т. 5 от протокол № 3 от 20.12.2019 г. на 
Общинския съвет – Две могили, в частта му, с 
която е приет начинът на определяне (основата 
за изчисляване) и размерът на таксата за битови 
отпадъци за 2020 г., а именно чл. 13, ал. 2, т. 2 
от Наредба № 5 на общинския съвет. Въз основа 
на жалбата е образувано адм. д. № 94/2020 г. по 
описа на Административния съд – Русе – ІІ със-
тав, насрочено за 25.05.2022 г. от 10,30 ч.
2481

Софийският районен съд,  І ГО, 35 състав, 
призовава в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ Саманта Мари Хътчинс 
и Андрю Уилям Болтън Кристофър с последни 
известни адреси по делото в България: гр. Со-
фия, ул. Уилям Гладстон № 28, офис 11, ет. 1, 
както  и  с. Чепеларе,  к.к.  Пампорово,  сграда 
С,  бл. 3,  ап. 3,  да  се  явят  в  канцеларията  на 
Софийския районен съд, І гражданско отделе-
ние,  35  състав,  гр. София, бул. Цар Борис  ІІІ 
№ 54, за да получат преписи от искова молба и 
приложенията по гр.д. № 5422/2020 г., подадена 
от  „Инвестбанк“ – АД,  с  правно  основание 
чл. 79,  ал. 1,  предл.  1  във  връзка  с  чл. 86  от 
ЗЗД и чл. 430 от ТЗ, както и да подадат писмен 
отговор. В случай че не се явят, за да получат 
съдебните книжа в указания срок, съдът ще им 
назначи особен представител.
2503

Софийският районен съд, ІІІ гражданско от-
деление, 83 състав, гр.д. № 7156/2022 г. указва на 
Вьола Сема, родена на 11.11.1998 г.,  гражданка 
на Албания, без регистриран адрес в Република 
България и с неизвестен адрес в чужбина, че има 
качеството на ответница по гр.д. № 7156/2022 г. по 
описа на СРС, ІІІ ГО, 83-ти състав, образувано по 
предявен иск с правно основание чл. 49 от СК от 
Яни Михайлов Пелтеков от гр. Малко Търново, 
ул. Рила № 23. Съдът указва на ответницата, че 
в двуседмичен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ следва да се яви в канцеларията на 
СРС, ІІІ ГО, за връчване на книжата по делото, 
като посочи съдебен адресат в страната, в про-
тивен случай делото ще се гледа при условията 
на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2504

Софийският районен съд, ІІІ  гражданско 
отделение, 139 състав, уведомява Маха Салеем 
Рафеек, родена на 19.07.1979 г., че има качест-

вото на ответница по гр.д. № 43525/2020 г. по 
описа на СРС,  ІІІ ГО, 139 състав, образувано 
по предявен иск от Зияд Рафе Сами с админи-
стративен адрес: София, ж.к. Дружба № 228, вх. 
А, ет. 10, ап. 60, и є указва, че в двуседмичен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
следва  да  се  яви  в  канцеларията  на  СРС,  ІІІ 
ГО, 139 състав, за връчване на съобщението по 
чл. 49,  ал. 1  от СК ведно  с  исковата молба и 
приложенията към нея.
2505

Варненският окръжен съд,  гр. отделение, 
обявява, че е образувано гр. д. № 624/2020 г. по 
предявен от Комисията за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придо-
битото имущество с БУЛСТАТ 129010997, чрез 
председателя,  с  адрес  за  призоваване:  Варна, 
ул. Алеко  Константинов  № 17,  ет. 1  срещу:  1. 
Недялка Анастасова Кранева с ЕГН 7110036054, 
с адрес Варна, ул. Роза № 37, вх. А, ет. 1, ап. 3, и 
2.  Деян  Митков  Кълвачев  с  ЕГН  8407174693, 
с  адрес  гр. Сопот,  област Пловдив,  к-с  Сарая 
№ 15,  иск  с  правно  основание  чл. 153 – 154 
от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държа-
вата  на  имущество  и  суми  на  обща  стойност 
190 212,14 лв., както следва:

1. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка 
с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Недялка Анастасова 
Кранева, ЕГН 7110036054, с цена на иска общо 10 лв.:

– сумата в размер 4 лв., представляваща рав-
ностойността на наличните 2 дяла, в капитала 
на търговско дружество „Естерелла 71“ – ЕООД, 
ЕИК 202816381, за придобиването на които не 
е установен законен източник;

– сумата  в  размер  2 лв.,  представляваща 
равностойността  на  наличния  1  дял,  в  капи-
тала на търговско дружество „Нели Анастасо-
ва“ – ЕООД, ЕИК 204485663, за придобиването 
на който не е установен законен източник;

– сумата  в  размер  2 лв.,  представляваща 
равностойността на наличния 1 дял, в капитала 
на търговско дружество „К 1 Комерс“ – ООД, 
ЕИК 203274439, за придобиването на който не 
е установен законен източник;

– сумата в размер 2 лв., представляваща рав-
ностойността на наличния 1 дял, в капитала на 
търговско дружество „Варна Ексклузив“ – ООД, 
ЕИК 201728626, за придобиването на който не 
е установен законен източник.

2. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Недялка 
Анастасова Кранева, ЕГН 7110036054, с цена общо 
187 842,16 лв.:

– сумата в размер 30,05 лв., представляваща 
непреобразувана част от вноска на каса по раз-
плащателна сметка в левове BG73 FINV 9150 1016 
8644 59 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, 
за която не е установен законен източник;

– сумата  в  размер  798 лв.,  представляваща 
вноска  на  каса  по  спестовен  влог  в  левове 
№ 20939754 в „Банка ДСК“ – ЕАД, за която не 
е установен законен източник;

– сумата в размер 16 916 лв., представлява-
ща непреобразувана част от вноски на каса по 
разплащателна сметка в левове BG39 BPBI 7945 
1064  3523  01  в  „Юробанк  България“ – АД,  за 
която не е установен законен източник;
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– сумата  в  размер  34  639,96 лв.,  предста-
вляваща непреобразуваната  част  от  получени 
парични средства от трети физически лица по 
разплащателна сметка в левове BG39 BPBI 7945 
1064  3523  01  в  „Юробанк  България“ – АД,  за 
която не е установен законен източник;

– сумата  в  размер  81  826,17 лв.,  предста-
вляваща непреобразуваната  част  от  получени 
парични  средства  от  трети  юридически  лица 
по разплащателна сметка в левове BG39 BPBI 
7945 1064 3523 01 в „Юробанк България“ – АД, 
за която не е установен законен източник;

– сумата  в  размер  95 лв.,  представляваща 
внесени парични средства, собственост на прове-
ряваното лице, по разплащателна сметка в левове 
BG61 BPBI 7945 1070 0621 01 на контролираното 
дружество „Нели Анастасова“ – ЕООД, в „Юро-
банк България“ – АД, за която не е установен 
законен източник;

– сумата  в  размер  39  132,40 лв.,  предста-
вляваща непреобразуваната  част  от  получени 
парични  средства  от  трети  физически  лица 
по разплащателна сметка в левове BG61 BPBI 
7945  1070  0621  01  на  контролираното  друже-
ство „Нели Анастасова“ – ЕООД, в „Юробанк 
България“ – АД,  използвани  за  нуждите  на 
проверяваното  лице,  за  която  не  е  установен 
законен източник;

– сумата  в  размер  14  404,58 лв.,  предста-
вляваща непреобразуваната  част  от  получени 
парични средства от трети юридически лица по 
разплащателна сметка в левове BG61 BPBI 7945 
1070  0621  01  на  контролираното  дружество 
„Нели Анастасова“ – ЕООД, в „Юробанк Бъл-
гария“ – АД, използвани за нуждите на прове-
ряваното лице, за която не е установен законен 
източник.

3. На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Деян Митков Кълвачев, 
ЕГН 8407174683, с цена на иска общо 2 лв.:

– сумата  в  размер  2 лв.,  представляваща 
равностойността на наличния 1 дял, в капитала 
на търговско дружество „Ни-Ко 2012“ – ООД, 
ЕИК 201868425, за придобиването на който не 
е установен законен източник.

4. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Деян Митков 
Кълвачев, ЕГН 8407174683, с цена на иска 2357,98 лв.:

– сумата в размер 2357,98 лв., представляваща 
непреобразувана част от парични вноски и вхо-
дящ превод по сметка в евро BG25 RZBB 9155 
4434 0611 00 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, 
за които не е установен законен източник.

Производството  по  делото  е  насрочено  за 
разглеждане  в  открито  съдебно  заседание  на 
8.09.2022 г. от 11 ч. на основание чл. 153, ал. 2 
от ЗПКОНПИ.

Указва на заинтересованите лица, че могат 
да предявят своите претенции върху описаното 
имущество  и  суми  най-късно  до  деня,  пред-
хождащ  деня  на  насроченото  първо  съдебно 
заседание, т.е. до 7.09.2022 г.

При неподаване на претенции в срок същите 
няма да бъдат разгледани от съда.
2486

Русенският окръжен съд на  основание 
чл. 153,  ал. 1  от  ЗПКОНПИ  обявява,  че  е 
образувано гр.д. № 235/2021 г. по искова мол-
ба  с  вх. № 1916/7.04.2021 г.  от  Комисията  за 

противодейст вие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество срещу 
Ивелин  Иванов  Петков,  ЕГН  6409015305,  с 
постоянен адрес Русе, ул. Мехомия № 13, Ва-
лентина Александрова Пет кова, ЕГН 6406275314, 
с постоянен адрес Русе, ул. Мехомия № 13, и 
„Кеви-М  Русе“ – ЕООД,  ЕИК  117651600,  със 
седалище и адрес на управление: София, район 
„Изгрев“, ж.к. Дианабад, ул. Крум Кюлявков 
№ 15,  вх. Б,  ап.  15,  с  управител Йосиф Три-
фонов  Петров,  ЕГН  7112155284,  с  искане  за 
отнемане в полза на държавата на имущество, 
придобито от престъпна дейност; на основание 
чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с 
§ 5, ал. 1 ПЗРЗПКОНПИ и Решение № 521 от 
15.10.2014 г. на КПКОНПИ е предявено искане 
да  бъде  постановено  решение  за  отнемане  в 
полза на държавата на незаконно придобито 
имущество на  стойност  622  661,40 лв.,  както 
следва:

На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 2 от ЗОПДНПИ от Ивелин Иванов Петков с 
ЕГН 6409015305 и Валентина Александрова Пе-
ткова с ЕГН 6406275314:

– Недвижим  имот,  намиращ  се  в  Русе, 
ул. И.  С. Аксаков  № 6,  а  именно:  масивна 
двуетажна жилищна  сграда  с  идентификатор 
№ 63427.2.308.1, със застроена площ 286 кв. м, 
състояща се от: първи етаж – шест стаи, три 
вестибюла, една кухня, един коридор, две пе-
рални,  два  клозета  и  стълбище;  втори  етаж: 
четири стаи, два вестибюла, една кухня, един 
клозет, едно стълбище и дърварница, с тераса 
и  таван,  заедно  с  дворно място,  върху  което 
е  построена  сградата,  с  площ  477  кв. м  по 
новия  кадастрален  план  на  града,  одобрен 
със  Заповед  № 434  от  2.07.1985 г.  на  ИК  на 
ГНС, образуващо имот № 308 в кв. 131,  а по 
стария план – парцел У-857 в кв. 165, с площ 
409 кв. м, придобит  с нотариален акт № 153, 
том I, рег. № 1002, дело № 104 от 6.04.2005 г. 
на  нотариус  Петя  Трендафилова – PC,  Русе, 
вписана в регистъра на Нотариалната камара 
под № 220, вписан в Службата по вписвания-
та – Русе, с вх. рег. № 4607, акт № 89, том XII, 
дело № 2804. Пазарна стойност към настоящия 
момент – 204 000 лв.

– Недвижим имот, намиращ се в Русе, ул. Ме-
хомия № 13,  а именно:  дворно място  с площ 
231 кв. м по скица № КР1/1952 от 23.05.2006 г., 
издадена от Община Русе, а по стар нотариален 
акт  с  площ  253  кв. м,  представляващо  имот 
№ 4668, за който е образуван УПИ XI, кв. 420 по 
кадастралния план на гр. Русе, одобрен със За-
повед № 434 от 2.07.1985 г. на ИК на ГНС – Русе, 
заедно с построените в него жилищна сграда 
с идентификатор № 63427.2.4668.1, с разгъната 
застроена площ 127,16 кв. м,  състояща  се от: 
две спални, дневна, кухня – трапезария, баня, 
тоалетна и зимна градина; гараж № 1 с полез-
на площ 21,09 кв. м, построен в югозападната 
част на дворното място, и гараж № 2 с полезна 
площ 32 кв. м, построен в югоизточната част 
на дворното място, при граници за целия имот: 
ул. Мехомия,  ул. Прилеп,  имоти  № Х-4667  и 
4665 в същия квартал, придобит с нотариален 
акт № 78,  том  II,  рег. № 2580,  дело № 229  от 
29.05.2006 г.  на  нотариус  Петя  Трендафило-
ва – PC, Русе, вписана в регистъра на Нотари-



СТР.   62   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  32

алната камара под № 220, вписан в Службата 
по  вписванията – Русе,  с  вх.  peг. № 6704,  акт 
№ 97, том XVIII, дело № 4458. Пазарна оценка 
към настоящия момент – 110 000 лв.

– Недвижим имот, намиращ се в с. Николово, 
община Русе, ул. Опълченска № 52, а именно: 
дворно място с площ 514 кв. м, представляващо 
УПИ № II-1384 в кв. 62 по регулационния план 
на с. Николово, одобрен със Заповед № 1379 от 
22.04.2003 г. по  скица,  а по нотариален акт  с 
площ 490 кв. м, представляващо самостоятелен 
парцел № VIII-636 по плана на селото, заедно с 
двуетажна масивна вилна сграда с площ 59,66 
кв. м,  състояща  се  от:  на  първия  етаж – га-
раж, склад и сервизни помещения; на втория 
етаж – дневна, спалня и кухненски бокс, както 
и всички подобрения и трайни насаждения, при 
граници  на  дворното  място:  ул. Опълченска, 
УПИ № І-1385, бара и имот № 1383, придобит с 
нотариален акт № 9, том III, рег. № 3687, дело 
№ 336 от 17.07.2006 г. на нотариус Петя Трен-
дафилова – PC,  Русе,  вписана  в  регистъра  на 
Нотариалната камара под № 220, вписан в Служ-
бата по вписванията – Русе, с вх. рег. № 9428, 
акт  № 172,  том  XXVI,  дело  № 6501.  Пазарна 
стойност към настоящия момент – 20 000 лв.

– Лек автомобил марка „Пежо“, модел „206“, 
с рег. № Р 7494 АН, рама № VF32AWJZI40251516, 
двигател  № PSAWJZ100X4B6018968.  Първона-
чална  регистрация – 9.04.1999 г.,  придобит  с 
договор от 20.04.11 г.,  собственост на Ивелин 
Иванов  Пет ков,  ЕГН  6409015305,  и  Валенти-
на Александрова Петкова, ЕГН 6406275314,  и 
подлежи на отнемане на основание чл. 62 във 
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 от ЗОПДНПИ. Па-
зарна стойност към настоящия момент – 900 лв.

– Лек  автомобил  марка  „Ситроен“,  мо-
дел  „Берлинго“,  рег.  № Р  1595  ВВ,  рама 
№ VF7GJ9HXC93402528,  двигател  № 3131856. 
Първоначална регистрация – 8.05.2007 г., при-
добит с договор от 9.08.2012 г., собственост на 
Ивелин Иванов Петков, ЕГН 6409015305, и Ва-
лентина Александрова Петкова, ЕГН 6406275314, 
и подлежи на отнемане на основание чл. 62 във 
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 от ЗОПДНПИ. Пазар-
на стойност към настоящия момент – 4200 лв.

На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 1 от ЗОПДНПИ от Йосиф Трифонов Петров, 
ЕГН 7112155284:

– Сумата 3500 лв., представляваща левовата 
равностойност на дружествените дялове в капи-
тала на „Кеви-М Русе“ – ЕООД, ЕИК 117651600, 
със седалище и адрес на управление: София, ра-
йон „Изгрев“, ж.к. Дианабад, ул. Крум Кюлявков 
№ 15, вх. Б, ап. 15, с управител Йосиф Трифонов 
Петров, ЕГН 7112155284.

На основание чл. 62 във връзка с чл. 72 от 
ЗОПДНПИ от Ивелин Иванов Петков, ЕГН 
6409015305, и Валентина Александрова Петкова, 
ЕГН 6406275314:

– Сумата 8000 лв., представляваща паричната 
равностойност  на  отчуждено  имущество – лек 
автомобил  марка  „Рено“,  модел  „Еспейс“,  рег. 
№ Р 8883 PC, рама № VF8JE0EL518102374, двига-
тел № G8T1716C047213, дата на първа регистра-
ция – 4.05.1998 г., собственост на проверяваното 
лице от 7.12.2004 г. до 4.09.2008 г.

На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 
и 4 от ЗОПДНПИ от Ивелин Иванов Петков, ЕГН 
6409015305, и Валентина Александрова Петкова, 
ЕГН 6406275314:

–  Сумата  13  305 лв.  за  захранване  на  бан-
кови  сметки  от  Ивелин  Иванов  Петков,  ЕГН 
6409015305, и Валентина Александрова Петкова, 
ЕГН 6406275314.

– Сумата 71 864,40 лв. за захранване на банкови 
сметки от трети лица.

На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 1 от ЗОПДНПИ от Ивелин Иванов Петков, 
ЕГН 6409015305:

– Сумата в размер 110 421,24 лв., представля-
ваща равностойността от погасените кредити.

–  Сумата  в  размер  51  615,44 лв.  от  изцяло 
погасените кредити, подлежаща на отнемане на 
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 
от ЗОПДНПИ.

Делото е насрочено за 13.07.2022 г. от 9,30 ч.
Съдът указва на третите лица, които претен-

дират самостоятелни права върху имуществото, 
че  могат  да  встъпят  в  делото,  като  предявят 
съответния иск пред първата инстанция в срок 
до приключване на съдебното дирене в първата 
инстанция.
2452

Софийският градски съд, I гр. отделение, 
3-ти  състав,  на  основание  чл. 76,  ал. 1  от 
ЗОПДНПИ  уведомява,  че  има  образувано 
гр.д.  № 8455/2021 г.  въз  основа  на  постъпи-
ло мотивирано искане от КПКОНПИ срещу 
Амир Мохамед Ал Хусаини, ЕГН 7906097104, 
с постоянен адрес: София, район „Триадица“, 
ул. Тодор  Джебаров  (417)  № 42,  ет. 1,  ап.  7, 
и Нели  Томова Михайлова,  ЕГН  8103150511, 
с  постоянен  адрес:  София,  ж.к.  Младост  1, 
блок  № 38,  вх.  3,  ет. 6,  ап.  58,  за  отнемане 
на имущес тво с обща стойност 66 639,30 лв., 
както следва:

В тази връзка и на основание чл. 153, ал. 1 от 
ЗПКОНПИ и Решение № 1836 от 30.06.2021 г. и 
Решение № 1837 от 30.06.2021 г. на КПКОНПИ 
моли съда да постанови решение, с което да 
се отнеме в полза на държавата имущество от 
Амир Мохамед Ал Хусаини, ЕГН 7906097104, 
с постоянен адрес: София, район „Триадица“, 
ул. Тодор  Джебаров  (417)  № 42,  ет. 1,  ап.  7, 
и Нели  Томова Михайлова,  ЕГН  8103150511, 
с  постоянен  и  настоящ  адрес:  София,  ж.к. 
Младост  1,  блок № 38,  вх.  3,  ет. 6,  ап.  58,  с 
цена на иска 66 639,30 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка 
с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Амир Мохамед Ал 
Хусаини, ЕГН 7906097104, на стойност 5000 лв.:

– 25  дружествени  дяла,  представляващи 
50 %  от  капитала  на  „Аракс  2007“ – ЕООД, 
ЕИК 175439375, с цена 2500 лв.;

– 50  дружествени  дяла,  представляващи 
50 %  от  капитала  на  „Аракс  2008“ – ООД, 
ЕИК 200302221, 2500 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 ЗПКОНПИ от Амир Мохамед Ал 
Хусаини, ЕГН 7906097104, на обща стойност 
8779,84 лв.:

– Сумата 670 лв., внесена на каса по смет-
ка спестовен план pioneer в щатски долари с 
IBAN BG60UNCR70004520327520 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Амир Мохамед Ал 
Хусаини.
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– Сумата 8109,84 лв., представляваща внос-
ки за погасяване на кредитни задължения по 
разплащателна сметка ПП unico light в левове 
с IBAN BG46UNCR70001520327287 в „УниКре-
дит Булбанк“ – АД, с титуляр Амир Мохамед 
Ал Хусаини.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 4 и чл. 141 ЗПКОНПИ от Нели Томова 
Михайлова, ЕГН 8103150511, на обща стойност 
52 859,46 лв.:

– Сумата 340 лв., представляваща отчуждени 
дружествени  дялове  от  „Марая фууд“ – ООД, 
ЕИК 203971580.

– Сумата 1010 лв., внесена на каса по сметка 
спестовен план pioneer в щатски долари с IBAN 
BG03UNCR70001520327285  в  „УниКредит  Бул-
банк“ – АД, с титуляр Нели Томова Михайлова, 
ЕГН 8103150511.

– Сумата 13 149 лв., внесена на каса по картова 
сметка в левове с IBAN BG10RZBB91554013131713 
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр 
Нели Томова Михайлова, ЕГН 8103150511.

– Сумата  430 лв.,  представляваща  вноски 
за  погасяване  на  кредитни  задължения  по 
многофакторен спестовен влог в евро с IBAN 
BG19UNCR70004520327283  в  „УниКредит  Бул-
банк“ – АД, с титуляр Нели Томова Михайлова, 
ЕГН 8103150511.

– Сумата 37 077,46 лв., представляваща внос-
ки за погасяване на кредитни задължения по 
дебитна карта по разплащателна сметка ПП unico 
light в левове с IBAN BG84UNCR70001520327282 
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Нели 
Томова Михайлова, ЕГН 8103150511.

– Сумата  853 лв.,  внесена  на  каса  от  тре-
ти  лица  по  картова  сметка  в  левове  с  IBAN 
BG10RZBB91554013131713  в  „Райфайзенбанк 
България“ – ЕАД, с титуляр Нели Томова Ми-
хайлова, ЕГН 8103150511. Претендира разноски 
и юрк. възнаграждение.

Определя срок до 1.09.2022 г., в който заин-
тересованите  лица  могат  да  предявят  своите 
претенции върху имуществото, срещу което е 
отправено искане за отнемане.

Гражданско  дело  № 8455/2021 г.  по  описа 
на  СГС,  I  ГО,  3-ти  състав,  е  насрочено  за 
разглеждане  в  открито  съдебно  заседание  на 
10.10.2022 г. – 13,30 ч.
2464

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Тае-
куондо – Клуб „Спарта – София“ стил СФТ“ на 
основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание  на  членовете  на  30.05.2022 г.  в  19 ч. 
във физкултурния салон на 28 СОУ „Алеко Кон-
стантинов“ – София, бул. Възкресение № 60, при 
следния дневен ред: 1. отчетен годишен доклад 
на УС за 2021 г. и освобождаване на членовете на 
УС от отговорност; 2. приемане на счетоводния 
отчет за 2021 г.; 3. годишна програма за спортно 
развитие на сдружението през 2022 г.; 4. избор 
на нови членове на УС; 5. разни. При липса на 
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото 
място и при същия дневен ред.
2469

3. – Националният съвет на сдружение 
„Традиционни сурово-сушени месни продукти“ 
(СТССМП) – София,  на  основание  чл. 26  от 
ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава на СТССМП свик-
ва  редовно  годишно  общо  отчетно  събрание 
на  16.06.2022 г.  (четвъртък)  от  16 ч.  в  София, 
ул. Искър № 9, зала А на БТПП, при следния 
дневен ред:  1. приемане на отчетен доклад  за 
дейността на СТССМП за 2021 г.; 2. приемане 
отчет  на  контролния  съвет  на  СТССМП  за 
2021 г.;  3.  приемане  на  финансовия  отчет  на 
СТССМП за 2021 г.; 4. приемане на програма за 
дейността на СТССМП за 2022 г.; 5. приемане 
на проект за бюджет на СТССМП за 2022 г.; 6. 
промени в  устава на СТССМП; 7.  разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
и  чл. 31,  ал. 2  от  устава  на СТССМП общото 
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч. при 
същия дневен ред.
2513

1. – Управителният съвет на сдружение с 
не стопанска цел „Спортен клуб по пожаропри-
ложен спорт – Варна“ на основание чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на чле-
новете на сдружението на 15.06.2022 г. в 14 ч. 
във Варна, бул. Сливница № 159, при следния 
дневен ред: 1. приемане на годишен доклад за 
дейността  на  управителния  съвет  за  периода 
2017 – 2022 г.; 2. приемане на финансов отчет 
на  сдружението  за  периода  2017 – 2022 г.;  3. 
приемане на  бюджета на СКППС за периода 
2022 – 2027 г.;  4.  избор  и  освобождаване  на 
членовете  на  управителния  съвет  и  контрол-
ния съвет, както и председателя им; 5. вземане 
на  решение  относно  дължимостта  и  размера 
на  членския  внос. Писмените  материали  по 
дневния ред са на разположение на членовете 
в офиса на сдружението по седалището и адре-
са на управление от 10 до 13 ч. всеки работен 
ден  и  ще  бъдат  предоставени  при  поискване 
на лицата, които по закон представляват съот-
ветния член или негов представител с изрично 
писмено пълномощно. В деня на общото събра-
ние делегатите  следва да представят изрично 
писмено пълномощно, в случай че членът не 
се представлява от законния си представител. 
Регистрацията на делегатите ще започне в 11 ч. 
При липса на кворум на основание чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2480

1. – Управителният съвет на Дружеството за 
разпространение на знания – Стара Загора, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на 
дружеството свиква общо събрание на членовете 
на 23.06.2022 г. в 10,30 ч. в офиса на дружеството 
в Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 83, при 
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Дру-
жеството за разпространение на знания – Стара 
Загора, за 2021 г.; докл. Трифон Митев; 2. доклад 
за финансовото състояние на дружеството през 
2021 г.;  докл. Димитър Желев;  3.  приемане  на 
бюджет на дружеството за 2022 г.; докл. Трифон 
Митев; 4. организационни въпроси. При липса на 
кворум общото събрание ще се проведе същия 
ден, при същия дневен ред и на същото място 
от 11,30 ч.
2471
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1. – Управителният съвет на фондация 
„Пламък – Стара Загора“ – Стара Загора, 
на  основание  чл. 26  от  ЗЮЛНЦ  и  чл. 20  от 
устава  на  фондацията  свиква  общо  събрание 
на  членовете  на  фондацията  на  27.06.2022 г. 
в  17 ч.  в  седалището  на  фондацията  в  Ста-
ра  Загора,  ул. Цар Иван Шишман № 83,  при 
следния дневен ред:  1.  отчет  за дейността на 
фондация „Пламък – Стара Загора“ за 2020 и 
2021 г.; докл. председателят на фондацията; 2. 
финансов отчет за 2020 и 2021 г. на фондацията 
и доклад на контрольора на фондацията за 2020 
и 2021 г.; докл. председателят и контрольорът 
на  фондацията;  3.  избор  на  председател,  на 
членове на УС на фондацията и контрольор; 4. 
организационни въпроси. При липса на кворум 
на  основание  чл. 27  от  ЗЮЛНЦ  и  чл. 20  от 
устава на фондацията общото събрание ще се 
проведе същия ден, при същия дневен ред и на 
същото място от 18 ч.
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1. – Управителният съвет на сдружение „Пен-
сионерски клуб „Втора младост – с. Селановци 
2012“, с. Селановци, област Враца, на основание 
чл. 26  от  ЗЮЛНЦ и  чл. 23  и  24  от  устава  на 
клуба  свиква  годишно  общо  отчетно-изборно 
събрание  на  сдружението  на  14.06.2022 г.  от 

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА

Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание 
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):

І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, 

други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи: 
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.; 
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.; 
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления: 
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.; 
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.; 
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите 

се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация 

на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент 

за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест 
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. 

Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за раз-

пространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2022 г.: 
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31, 

тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са: 

за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg. 

Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg 
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:

BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс Принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
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10 ч. в с. Селановци, сградата на клуба на ул. 
Скакуц (бивша автобусна спирка) при следния 
дневен ред: 1. отчет на дейността за 2021 г.; 2. 
финансов отчет на клуба за 2021 г.; 3. приемане 
на  бюджета  на  клуба  за  2022 г.;  4.  обсъждане 
и  приемане  календар  за  2022 г.;  5.  обсъждане 
и промени в устава на клуба; 6. избор на ново 
ръководство; 7. разни. При липса на кворум съ-
бранието ще се проведе при същия дневен ред 
един час по-късно от първоначално обявения.
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Поправка.  Университетът  по  хранителни 
технологии – Пловдив, прави следната поправка 
във връзка с допусната техническа грешка при 
изписването  на  професионалното  направление 
на  един  от  обнародваните  конкурси  за  главни 
асистенти (ДВ, бр. 29 от 2022 г., стр. 116, обяв-
ление  № 2249):  текстът  „5.3.  Електротехника, 
електроника и  автоматика  (Полупроводникови 
елементи; Приложна електротехника и електро-
ника)“ – един“ да се чете „5.2. Електротехника, 
електроника и  автоматика  (Полупроводникови 
елементи; Приложна електротехника и електро-
ника)“ – един“.
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