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тев	 от	 длъжността	 началник	 на	
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на образованието и науката
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НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 169
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за бюджета на Нацио-

налната здравноосигурителна каса за 2022 г., приет от 47-ото Народно събрание на 28 юни 2022 г.
Издаден в София на 4 юли 2022 г. 

Президент на Републиката:  
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Надежда Йорданова

ЗАКОН
за изменение  на Закона  за  бюджета  на Националната  здравноосигурителна  каса  за  2022 г. 

(обн., ДВ, бр. 18 от 2022 г.; изм., бр. 32 от 2022 г.)

Параграф единствен. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди таблицата числото „6 050 749,9“ се заменя с „6 116 304,9“;
б) таблицата се изменя така:

„
№

по ред Показатели Сума
(в хил. лв.)

1 2 3
I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 6 116 304,9
1. Здравноосигурителни приходи 5 914 317,1
1.1. Здравноосигурителни вноски 3 759 192,6
1.2. Трансфери за здравно осигуряване 2 155 124,5
2. Неданъчни приходи 23 162,2
3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за: 106 570,6

3.1. Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, 
ал. 2, т. 3 от Закона за здравето 6 576,0

3.2. Дейности за здравно неосигурени лица по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 2, 3а и 6б от 
Закона за здравето 8 789,0

3.3. Суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване 16 035,0

3.4.
Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, 
ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето и на лица над 18-годишна възраст по 
чл. 82, ал. 1а и 6 от Закона за здравето

37 170,6

3.5. Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за 
хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване 38 000,0

4. Трансфери от централния бюджет по чл. 5 72 255,0
“

2. В ал. 2:
а) в текста преди таблицата числото „6 050 749,9“ се заменя с „6 116 304,9“;
б) таблицата се изменя така:

„
№

по ред Показатели Сума
 (в хил. лв.)

1 2 3
II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 6 116 304,9
1. Разходи 6 116 304,9
1.1. Текущи разходи 5 933 875,4
1.1.1. Разходи за персонал 62 323,7
1.1.2. Издръжка на административните дейности 32 910,0

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
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№
по ред Показатели Сума

 (в хил. лв.)
1 2 3

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 5 734 171,1
1.1.3.1. здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ 363 710,9

1.1.3.2. здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска 
помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) 380 229,0

1.1.3.3. здравноосигурителни плащания за дентална помощ 239 709,8
1.1.3.4. здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност 207 286,0

1.1.3.5.

здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия 
и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на те-
риторията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени 
заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи 
и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени ко-
агулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на 
НЗОК, и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които 
НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги:

1 515 452,8

1.1.3.5.1.
в т.ч. за заплащане на изпълнени електронни предписания с предписани ле-
карствени продукти за домашно лечение на територията на страната, чието 
ниво на заплащане е 100 на сто

30 000,0

1.1.3.5.2. в т.ч. за медицински изделия и диетични храни за специални медицински 
цели за домашно лечение на територията на страната 25 979,4

1.1.3.5.3. в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната 826 889,8

1.1.3.5.3.1. в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на стра-
ната, назначени с протокол, за които се извършва експертиза 523 789,8

1.1.3.5.3.2. в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на стра-
ната, за които не се изисква протокол 303 100,0

1.1.3.5.4.

в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания 
и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни 
оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии,  
включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и 
прилагани в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща 
извън стойността на оказваните медицински услуги

632 583,6

1.1.3.6.
здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в бол-
ничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на 
оказваните медицински услуги

115 982,0

1.1.3.7. здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ и плащания 
с трансфер от централния бюджет по чл. 5 2 791 800,6

1.1.3.7.1. в т.ч. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 2 719 545,6
1.1.3.7.2. в т.ч. за плащания с трансфер от централния бюджет по чл. 5 72 255,0
1.1.3.8. други здравноосигурителни плащания 120 000,0

1.1.3.8.1. в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за коорди-
нация на системите за социална сигурност 117 900,0

1.1.4. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, 
ред 3 за: 120 570,6

1.1.4.1. лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, 
ал. 2, т. 3 от Закона за здравето 6 576,0

1.1.4.2. дейности за здравно неосигурени лица по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 2, 3а и 6б от 
Закона за здравето 8 789,0

1.1.4.3. суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване 16 035,0

1.1.4.4.
дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 
3 и 6 от Закона за здравето и на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а 
и 6 от Закона за здравето

51 170,6

1.1.4.5. медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за 
хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване 38 000,0

1.2. Придобиване на нефинансови активи 5 000,0
1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 165 384,7

“
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 28 юни 2022 г. и е подпечатан с официалния 

печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:  

Мирослав Иванов4090
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УКАЗ № 170
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г., приет от 47-ото Народно събрание на 
30 юни 2022 г.

Издаден в София на 4 юли 2022 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

(ДВ, бр. 18 от 2022 г.)

§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2022 г. по приходите, помощите и даренията, както 

следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 34 112 529,3
 1. Данъчни приходи 31 460 100,0
 1.1. Корпоративен данък 3 908 000,0
 1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юриди-

чески лица 112 000,0
 1.3. Данъци върху доходите на физически лица 5 015 000,0
 1.4. Данък върху добавената стойност 16 020 000,0
 1.5. Акцизи 5 820 000,0
 1.6. Данък върху застрахователните премии 55 100,0
 1.7. Мита и митнически такси 380 000,0
 1.8. Други данъци 150 000,0
 2. Неданъчни приходи 2 652 429,3

(2) Приема държавния бюджет за 2022 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноска-
та в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 II. РАЗХОДИ 21 171 354,7
 1. Текущи разходи 17 894 823,2
 в т.ч.  
 1.1. Персонал 7 204 353,2
 1.2. Субсидии и други текущи трансфери 1 644 135,8
 1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 1 488 932,7
 1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан-

ска цел 151 079,7
 1.2.3. Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции 4 123,4
 1.3. Лихви 629 750,8
 1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 994 589,4
 2. Капиталови разходи 3 144 783,2
 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 815 006,8

 2.2. Капиталови трансфери 329 776,4
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 3. Прираст на държавния резерв (нето) 31 275,1
 4. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 19 073,2
 5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 81 400,0
 5.1. По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване 

на последиците от бедствия 80 000,0
 5.2. По бюджета на съдебната власт 900,0
 5.3. По бюджета на Народното събрание 500,0
 III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) –  НЕТО 18 724 894,8
1.  Предоставени трансфери за: 18 738 294,8
 в т.ч.  
1.1. Общините 5 612 824,2
1.2. Държавното обществено осигуряване 8 569 647,1
1.3. Националната здравноосигурителна каса 2 333 950,1
 в т.ч.  
1.3.1. – от Министерството на здравеопазването 106 570,6
1.4. Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд 682 129,3
1.5. Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Зе-

меделие“ 234 397,4
2.   Получени трансфери от: 13 400,0
      в т.ч.  
2.1. Държавното обществено осигуряване 7 400,0
2.1.1. – за Министерството на труда и социалната политика 4 000,0
2.1.2. – за Министерския съвет 250,0
2.1.3. – за Министерството на здравеопазването 3 150,0
 IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1 839 918,5

(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2022 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) -7 623 638,7
(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния 

бюджет за 2022 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

VІ.  ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 7 623 638,7
(5) Приема разходи по централния бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики, както следва:

№ Направление на средствата Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. ОБЛАСТ НАУКА  

 1.1. За дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Наци-
оналната пътна карта 82 107,0

 1.2. За увеличение на трудовите възнаграждения на учените от Българската 
академия на науките при изпълнение на индикатори за научно и иновационно 
развитие, определени в споразумение между Министерството на образовани-
ето и науката и Българската академия на науките, и за проекти, разработени 
от учените в Българската академия на науките – по критерии, приети от нея 20 000,0
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№ Направление на средствата Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1.3. За увеличение на трудовите възнаграждения на работещите в Селскосто-
панска академия за изпълнение на научно-приложната, иновативна и образо-
вателна дейност в областта на земеделието и храните 5 500,0

 2. ОБЛАСТ ОБРАЗОВАНИЕ  

 2.1. За саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития 35 000,0

 2.2. За изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 
ясли, детски градини и училища, в т.ч. дофинансиране на ремонт на училища-
та по ОП „Региони в растеж“ 80 000,0

 2.3. За закупуване на училищни автобуси 10 000,0

 2.4. За разширяване на достъпа и обхващането в задължително предучилищно 
образование на 4-годишните деца 18 000,0

 2.5. За повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, га-
рантирани за всеки ученик. Допълнителна подкрепа за спорт, отдих и култура 
за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи постижения 90 000,0

 2.6. За финансиране на Национална програма „Отново заедно“ 22 600,0

 2.7. За изграждане на нови и  ремонт на съществуващи спортни площадки в 
училищата 15 000,0

 2.8. За развитие на българистиката зад граница, чрез осигуряване на по-добри 
условия за командированите преподаватели в средни и висши училища в чуж-
бина и за допълнително финансиране на неделните училища зад граница 4 800,0

 2.9. За допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на лица-
та от академичния състав в държавните висши училища 20 000,0

 2.10.  За издръжка на обучението на държавните висши училища по реда на 
чл. 91, ал. 2 от Закона за висшето образование чрез повишаване на тежестта 
на разпределението въз основа на комплексна оценка за качество на обучени-
ето и съответствието му с потребностите на пазара на труда 20 000,0

 2.11. За увеличаване възнагражденията и за компенсиране на повишените разхо-
ди за издръжка и храна на образователните институции в системата на пред- 
училищното и училищното образование и за национални програми за разви-
тие на предучилищното и училищното образование 150 000,0

 2.12. За социално-битови разходи на студентите и докторантите 7 000,0

 2.13. За Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ 1 200,0

 3. ОБЛАСТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

 3.1. За осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран 
с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително 
за поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица за шест месеца 352 000,0

 3.2. За осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни 
тестове на учениците от I до XII клас за шест месеца и за закупуване на въз-
духопречистватели от образователните институции 16 000,0

 3.3. За закупуване на ваксини срещу COVID-19 222 654,1

 3.4. За осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19 131 818,0

 3.5. За компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обу-
чение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски 
ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини 600,0

 3.6. За увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает 
в здравните и лечебните заведения, чиито ръководители са второстепенни 
разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, и в здравните 
кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските 
ясли и яслените групи към детски градини чрез увеличаване на стойностните 
показатели на стандартите за тяхното финансиране, с цел достигане на ми-
нималните нива на заплащане, договорени в колективния трудов договор в 
отрасъл „Здравеопазване“ 56 248,8
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 3.7. За строителство на лечебно-диагностичен блок за болнични структури по 
педиатрични и онкологични специалности в поземлен имот с идентификатор 
56784.510.1051 по кадастралната карта на гр. Пловдив, собственост на УМБАЛ 
„Св. Георги“ – ЕАД, за нуждите на Южна България 25 000,0

 3.8. За обзавеждане и дооборудване с медицинска техника и апаратура и пуска-
не в действие на разширението на УМБАЛ „Света Екатерина“ – ЕАД 30 000,0

 4. ОБЛАСТ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА  

 4.1. За месечна целева помощ при обявена извънредна епидемична обстановка 
на семейства с деца до 14-годишна възраст по чл. 16б от Правилника за при-
лагане на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., 
бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; 
изм., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 
от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 
от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., 
бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89 от 2017 г., бр. 27, 39 
и 65 от 2019 г., бр. 52, 77, 98 и 101 от 2020 г. и бр. 64 от 2021 г.) за шест месеца 17 000,0

 4.2. За допълнителни възнаграждения за служители на Агенцията за социално 
подпомагане, Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна ин-
спекция по труда“ във връзка с работа в рискови условия и положен извънре-
ден труд по овладяването на пандемията COVID-19 за шест месеца 26 000,0

 4.3. За еднократна сума за компенсация на дохода от пенсии до нивото от м. 
декември 2021 г. за шест месеца 102 000,0

 4.4. За компенсиране на физическите лица, крайни потребители на моторни 
горива 150 000,0

 5. ОБЛАСТ ТУРИЗЪМ  

 5.1. За субсидии за туроператори, които използват въздушни превозвачи с ва-
лиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република 
България с цел туризъм 25 000,0

 6. ОБЛАСТ ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧ-
НИЯ СЕКТОР  

 6.1.  За дейности по въвеждане на споделени услуги в държавната администра-
ция 5 400,0

 6.2. За структурни промени и ефективно управление, в т.ч. за изплащане на 
обезщетения на персонала в публичния сектор, както и за увеличение на въз-
награжденията на персонала след извършени структурни промени 297 000,0

 в т.ч.  

 6.2.1. За изплащане на обезщетения на персонала, както и за увеличаване на 
възнагражденията на персонала на Министерството на вътрешните работи с 
20 на сто. Министърът на вътрешните работи е длъжен до 1 септември 2022 г. 
да внесе в Министерския съвет доклад за структурните промени в Министер-
ството на вътрешните работи 175 000,0

 6.2.2. За увеличение на възнагражденията на персонала на Националната 
служба за охрана 2 000,0

 6.2.3. За увеличение на възнагражденията на персонала на областните админис- 
трации в Република България 2 500,0

 6.3. За увеличаване на възнагражденията на заетите в Националния институт 
по метеорология и хидрология 1 900,0

 7. ОБЛАСТ ОТБРАНА  

 7.1. За изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, екс-
плоатация и осигуряване на новия тип боен самолет, вкл. и за съпътстващи 
разходи по придобиването му 110 000,0

 7.2.  За придобиване, модернизация, поддръжка и ремонт на въоръжение, тех-
ника и боеприпаси, в т. ч. осигуряване на експлоатацията на самолети МиГ-29 296 246,3
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 8. ОБЛАСТ СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  

 8.1. За инвестиции в изграждане на спортни обекти, в т.ч. довършване на спорт-
на зала „Арена Бургас“ 17 000,0

 9. ОБЛАСТ ТРУД И ЗАЕТОСТ  

 9.1. За изплащане на средства за субсидирана заетост в подкрепа на Нацио-
налния план за действие по заетостта през 2022 г. във връзка с преодоляване 
последиците на пазара на труда вследствие от пандемията COVID-19 за шест 
месеца 50 000,0

 10. ОБЛАСТ КУЛТУРА И ИЗКУСТВА  

 10.1. За финансова подкрепа в областта на културата и изкуствата 30 000,0

 10.2. За финансова подкрепа на държавните културни институти в областта на 
културното и аудио-визуалното наследство и на музеите и художествените га-
лерии с регионален характер чрез увеличаване с до 50 на сто на стойностните 
показатели на стандартите за тяхното финансиране, включително за възна-
гражденията на персонала 12 000,0

 10.3. За културната програма на българските културни институти в чужбина 1 160,0

 10.4. За финансова подкрепа в областта на сценичните изкуства 1 400,0

 10.5. За финансова подкрепа на библиотеките с регионален характер чрез уве-
личаване на стойностния показател на стандарта за тяхното финансиране, 
включително за възнагражденията на персонала 1 400,0

 10.6. За финансова подкрепа на 50 общински музея, финансирани от бюджетите 
на общините, като средствата се разпределят по предложение на Национал-
ното сдружение на общините в Република България, съгласувано с министъра 
на културата 5 500,0

 11. ОБЛАСТ ВЪНШНА ПОЛИТИКА  

 11.1. За подкрепа за българските общности, организации и инициативи на бъл-
гарите в чужбина 200,0

 11.2. За развитие на двустранните и многостранните отношения в областта на 
външната политика, за изпълнение на задълженията на Република Бълга-
рия, произтичащи от членството в международни организации, и за подпо-
магане развитието на историческите български общности в чужбина, в т.ч. 
1 000,0 хил. лв. за Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, 
Република Молдова 7 200,0

11.3. За откриване на консулски представителства на Република България 2 719,4

 12. ОБЛАСТ ЗЕМЕДЕЛИЕ  

 12.1. За еднократна подкрепа, свързана с производството на микроземеделски 
производители 5 000,0

 12.2. За осигуряване на ликвидност на земеделските стопани по Временната рам-
ка във връзка с военните действия в Украйна и за подкрепа на свиневъдите и 
птицевъдите за хуманно отношение към животните 168 700,0

 12.3.  За осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки 
за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за 
растителна защита, горива и торове 300 000,0

 13. ОБЛАСТ ТРАНСПОРТ  

 13.1. За метрополитена и съпътстваща инфраструктура 40 000,0

 13.2.  За Столична община – вътрешноградски транспорт 74 000,0

 13.3.  За превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешно-
градския транспорт и транспорта в планински и други райони 16 500,0

 13.4.  За превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по 
§ 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните пре-
вози 20 000,0
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 14. ОБЛАСТ РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА  

 14.1. За капиталови разходи на общините чрез увеличение на целевата субсидия 
за капиталови разходи, разпределена по общини съгласно механизма за опре-
деляне на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет 
и бюджетите на общините под формата на субсидии за 2022 г. в частта на бю-
джетното взаимоотношение С4, съгласно приложението към чл. 51 100 000,0

 14.2. За увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегира-
ната от държавата дейност „Общинска администрация“ чрез увеличаване на 
стандартите за финансиране на заплатите на служителите в общинската ад-
министрация 30 300,0

 15. ОБЛАСТ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ  

 15.1. За изграждане на комуникационна и информационна система в Държавна 
агенция „Национална сигурност“ за обмен на класифицирана информация в 
реално време 1 200,0

 15.2. За обезпечаване на Държавна агенция „Национална сигурност“ с кадрови 
ресурс за изпълнение на дейности, свързани с изграждане, поддръжка и разви-
тие на комуникационни и информационни системи, проучване, разработване 
и внедряване на нови информационни технологии, системи и стандарти за за-
конно прихващане, на технически и комуникационни съоръжения и средства 
и др. 2 000,0

 16. ОБЛАСТ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ  

 16.1.  За източноправославното вероизповедание – на Българската православна 
църква – Българска патриаршия 5 000,0

 16.2. За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание 800,0

 16.3. За ремонт и реставрация на Богословския факултет в гр. София 2 250,0

 16.4. За ремонт на Зографски манастир 3 515,0

 16.5. За проектиране и изграждане на православен християнски храм в Републи-
ка Кипър 100,0

спазване на законодателството в областта на 
държавните помощи;

2. по нови заемни споразумения за инвести-
ции на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в общ размер 
до левовата равностойност на 382 млн. евро 
при спазване на законодателството в областта 
на държавните помощи.“

§ 6. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. Максималният размер на но-

вите държавни гаранции, които могат да 
бъдат издадени по реда на чл. 70 и 70а, е 
1 800,1 млн. лв.“

§ 7. В чл. 76 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При извършване на структурните 

промени по ал. 1, както и в случаите, ко-
гато не са извършени промените по ал. 1, 
съответните първостепенни разпоредители 
с бюджет предлагат компенсирани промени 
между бюджетите си по реда на чл. 110, ал. 4 
от Закона за публичните финанси не по-късно 
от 1 ноември 2022 г.“

2. Създава се ал. 5:
„(5) С предложенията за извършване на ком-

пенсирани промени по ал. 2 първостепенните 
разпоредители с бюджет при необходимост 

(6) Министерският съвет може да одобрява 
компенсирани промени в разпределението на 
разходите по ал. 5.

(7) Министерският съвет може да пре-
достави допълнителни средства в размер на 
50 000,0 хил. лв. за разширяване на обхвата 
на целево подпомагане за отопление, вклю-
чително за дърва и пелети, след анализ на 
резултатите на 9-месечието и при условие, че 
не се нарушава салдото по чл. 1, ал. 3.

§ 2.  В чл. 3, ал. 6 се създава изречение 
второ: „Преди извършване на промените по 
бюджета на Народното събрание, за сметка на 
икономията да се увеличат възнагражденията 
на парламентарните служители в размер до 
1 180 хил. лв.“

§ 3. В чл. 67 числото „35,5“ се заменя с 
„38,5“.

§ 4. В чл. 68, ал. 1 числото „7,3“ се заменя 
с „10,3“.

§ 5. Създава се чл. 70а:
„Чл. 70а. В рамките на текущата бюджетна 

година Министерският съвет може да издава 
държавни гаранции, както следва:

1. по нови заемни споразумения за пла-
щания на „Булгаргаз“ – ЕАД, в размер до 
левовата равностойност на 150 млн. евро при 
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предлагат на министъра на финансите промяна 
на класификацията в съответствие с чл. 18, 
ал. 6 от Закона за публичните финанси.“

§ 8. В чл. 77, ал. 2 след думите „послед-
ствията от COVID-19“ се добавя „за дейности 
в условията на миграционен натиск“.

§ 9. Създава се чл. 77а:
„Чл. 77а. Всички промени по бюджетите 

на първостепенните разпоредители с бюджет 
се извършват текущо, но не по-късно от 
31 декември 2022 г. Във връзка с годишното 
счетоводно приключване и изготвянето на 
отчетите за касовото изпълнение промени 
по реда на чл. 110, 112 и 113 от Закона за 
публичните финанси могат да се извършват 
и до 28 февруари 2023 г.“

§ 10. В чл. 81 ал. 3 се изменя така:
„(3) Средствата по ал. 1 и 2 се възстановя-

ват чрез сметката за средства от Европейския 
съюз на Национален фонд през 2022 г. след 
издаване на Решение за изпълнение на Съвета 
за одобряване на оценката на Националния 
план за възстановяване и устойчивост, сключ-
ването на финансово споразумение по чл. 23 
от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. 
за създаване на Механизъм за възстановяване 
и устойчивост и на оперативно споразуме-
ние за изпълнение на инвестицията между 
министъра на финансите и компетентното 
ведомство или краен получател, определени 
с акт на Министерския съвет.“

§ 11. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. След издаване на Решение за изпъл-

нение на Съвета за одобряване на оценката на 
Националния план за възстановяване и устой-
чивост, въз основа на акт на Министерския 
съвет по предложение на министъра, отговорен 
за изпълнение на съответната инвестиция, или 
на министъра на финансите, от сметката за 
средства от Европейския съюз на Национален 
фонд може да се предостави авансово финан-
сиране за плащания през 2022 г., включително 
и за сметка на наличностите от трансфери 
от минали години, акумулирани по сметка 
на Национален фонд в Българската народна 
банка, за инвестиции, включени в Национал-
ния план за възстановяване и устойчивост.“

§ 12. В чл. 84 ал. 3 се изменя така:
„(3) Размерът на неразплатените задълже-

ния на общини – бенефициенти по програми, 
съфинансирани от Европейския фонд за регио- 
нално развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони и Ев-
ропейския фонд за рибарство, за наложени 
финансови корекции се намалява с 80 на сто 
еднократно чрез сключване на тристранно 
споразумение между управляващия орган на 
оперативна програма, министъра на финансите 
и кмета на съответната община.“

§ 13. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. Одобрените с чл. 1, ал. 5, т. 14 от 

Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините могат да се разходват 
през 2022 г. след решение на общинския съвет, 
за същата цел, както и за дейности в условията 
на миграционен натиск и за издръжка, като 
при остатък той се възстановява в държавния 
бюджет в срок до 20 декември 2022 г.“

§ 14. В чл. 93 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За унифициране на счетоводните 

процеси в бюджетните организации, чиито 
бюджети са включени в държавния бюджет, 
съответните първостепенни разпоредители с 
бюджет задължително въвеждат Интегрирана 
финансово-информационна система съгласно 
одобрен от Министерския съвет план за ней-
ното внедряване. Ръководителите на бюджет-
ните организации, включени в плана, оказват 
съдействие за въвеждането на Интегрираната 
финансово-информационна система.“

§ 15. В чл. 109 ал. 3 се изменя така:
„(3) Докладът по ал. 1 се внася в Народ-

ното събрание в срок до 45 дни от края на 
съответния отчетен период, а отчетите по 
ал. 2 – в срок до 90 дни от края на съответния 
отчетен период.“

§ 16. Създава се чл. 111:
„Чл. 111. (1) Министерският съвет да пред-

приеме действия за увеличаване на капитала 
на „Фонд ФЛАГ“ – ЕАД, гр. София – дър-
жавно дружество със 100 процента държавна 
собственост на капитала от системата на Ми-
нистерството на регионалното развитие и бла-
гоустройството, с парична вноска в размер на 
50 000 000 лв. Увеличаването на капитала 
да се извърши чрез издаване на нови акции.

(2) Министерският съвет да предприеме 
действия за увеличаване на капитала на „Бъл-
гарски пощи“ – ЕАД, гр. София – държавно 
дружество със 100 процента държавна соб-
ственост на капитала от системата на Минис-
терския съвет, с парична вноска в размер на 
45 000 000 лв. при спазване на законодател-
ството в областта на държавните помощи. 
Увеличаването на капитала да се извърши 
чрез издаване на нови акции.“

§ 17. Създава се чл. 112:
„Чл. 112. (1) Средствата по чл. 1, ал. 5, 

ред 4.4. се предоставят за компенсация на 
нарастването на цената на следните видове 
моторни горива:

1. бензин А95 (с код по КН 2710 12 45) с 
най-ниска продажна цена за този вид гориво 
в конкретен обект;

2. газьол (дизелово гориво) (с код по КН 
2710 20 11) с най-ниска продажна цена за този 
вид гориво в конкретен обект;
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3. втечнен нефтен газ (LPG) (с код по КН 
2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97 
и 2711 19 00) с най-ниска продажна цена за 
този вид гориво в конкретен обект;

4. природен газ (с код по КН 2711 21 00 и 
2711 11 00) с най-ниска продажна цена за този 
вид гориво в конкретен обект.

(2) Компенсацията по ал. 1 се предоставя 
чрез намаляване на дължимата от физи-
ческото лице сума за плащане на крайния 
разпространител в размер на 0,25 лв. на ли-
тър/килограм гориво при пряко зареждане 
в горивен резервоар на моторни превозни 
средства от категория M1, двуколесни и три-
колесни мотопеди и мотоциклети от категория 
L, регистрирани по Закона за движението по 
пътищата, собственост на физическо лице 
или с ползвател физическо лице, когато 
моторното превозно средство се ползва от 
лице, различно от собственика, вписано като 
ползвател в свидетелството за регистрация на 
моторното превозно средство. Тези обстоятел-
ства се удостоверяват при зареждането пред 
крайния разпространител чрез представяне 
на свидетелството за регистрация на зареж-
даното с гориво моторно превозно средство. 
Компенсацията се предоставя при плащане в 
брой, с банкова дебитна или кредитна карта.

(3) Краен разпространител е лице, което 
стопанисва бензиностанция, газстанция или 
метанстанция, в които се извършва зарежда-
не на течни горива в горивните резервоари 
на отделните моторни превозни средства, от 
резервоари за съхранение на тези горива.

(4) Всеки краен разпространител, регис-
триран по Закона за данък върху добавената 
стойност, може да предоставя компенсацията 
по ал. 1. Компенсация не се предоставя в 
обекти, в които се извършват зареждания на 
моторни превозни средства само за собствени 
нужди с течни горива по ал. 1.

(5) Крайният разпространител, който 
предоставя компенсацията по ал. 1, задъл-
жително издава разширен фискален бон на 
физическото лице за извършената доставка 
на моторни горива, за която се предоставя 
компенсация, в който вписва регистрацион-
ния номер на моторното превозно средство. 
В разширения фискален бон вместо име и 
адрес на получателя се посочва „Получател 
на компенсация за гориво по ЗДБРБ“, а вмес-
то идентификационен номер на получателя 
се посочва „0000000025“. В този разширен 
фискален бон не се отразяват продажби на 
моторни горива, за които не се предоставят 
компенсации.

(6) В разширения фискален бон по ал. 5 
крайният разпространител отразява пре-
доставената компенсация като отстъпка от 
продажната стойност на зареденото гориво.

(7) За издадените разширени фискални 
бонове по ал. 5 крайният разпространител със-

тавя отделен отчет за извършените продажби 
по реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от Закона за 
данък върху добавената стойност. Издаденият 
отчет се отразява в дневника за продажби по 
чл. 124, ал. 1, т. 2 от Закона за данък върху 
добавената стойност с код 83.

(8) Крайният разпространител съставя 
протокол, с който начислява изискуемия 
данък върху добавената стойност за достав-
ките на гориво, за които са предоставени 
компенсации през съответния месец. Данъкът 
за календарния месец се определя в размер, 
съответстващ на размера на намалението на 
данъка при отразяването на предоставената 
компенсация като отстъпка.

(9) Протоколът съдържа задължително 
следната информация:

1. номер и дата;
2. името и идентификационния номер на 

крайния разпространител;
3. вид, количество на горивото по ал. 1, 

за което е предоставена компенсация, и сума 
на предоставената компенсация за всеки вид 
за периода; 

4. обща сума на предоставените компен-
сации за периода;

5. корекция в увеличение или намаление 
на сумата на компенсации за предходен/пред- 
ходни период/периоди по вид и количество 
на съответното гориво и периода, за който/
които се отнася;

6. сума на компенсации след корекция (су-
мата по т. 4, коригирана със сумата по т. 5);

7. данъчна основа и данък, изчислени за 
сумата по т. 6 по следната формула: 

Ц × ДС
 Д = –––––––––––––––– , където:

100 + ДС 
Д е размерът на данъка за конкретната 

доставка;
Ц – договорената цена с включен данък 

или обявената цена на дребно по конкрет-
ната доставка;

ДС – съответната данъчна ставка.
(10) Крайният разпространител отразява 

протокола по ал. 9 в дневника за продажби 
по чл. 124, ал. 1, т. 2 от Закона за данък 
върху добавената стойност с код 50, като в 
зависимост от приложимата данъчна ставка 
посочва данъчната основа на компенсацията 
в колони 11 и 17, съответно данъка в колони 
12 и 18.

(11) Крайният разпространител декларира 
пред Националната агенция за приходите 
сумата на предоставените през съответния 
месец компенсации, като подава по електро-
нен път подписана с квалифициран електро-
нен подпис декларация по образец, утвърден 
със заповед на изпълнителния директор на 
Националната агенция за приходите. Де-
кларацията се подава в срок до 14-о число 
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на месеца, следващ месеца на предоставяне 
на компенсациите. В декларацията се пре-
тендира възстановяване на предоставените 
компенсации и се посочват следните данни:

1. име и идентификационен номер на 
крайния разпространител;

2. месец и година, за които се отнася 
декларацията;

3. вид, количество на горивото по ал. 1, 
за което е предоставена компенсация, и сума 
на предоставената компенсация за всеки вид 
след отразяване на корекции за предходни 
месеци;

4. обща сума на предоставените компен-
сации по т. 3.

(12) Сумата, посочена в декларацията по 
ал. 11, се възстановява на крайния разпрос-
транител в 10-дневен срок от изтичането на 
срока за подаване на справка-декларацията 
по Закона за данък върху добавената стой-
ност за съответния период при наличие на 
пълно съответствие на данните относно 
предоставените компенсации, посочени в 
декларацията по ал. 11 и в дневника за 
продажбите на крайния разпространител за 
съответния период.

(13) Корекции в подадена декларация по 
ал. 11 след изтичането на срока за подаване 
се правят чрез подаване на нова декларация 
след разрешение от орган по приходите.

(14) При установено несъответствие на 
данните относно предоставените компенса-
ции, посочени в декларацията по ал. 11, и 
данните в дневника за продажбите на край-
ния разпространител за съответния период, 
сумата, посочена в декларацията по ал. 11, се 
възстановява след отстраняване на несъответ-
ствията в следващ период в срока по ал. 12.

(15) Когато декларацията по ал. 11 и/или 
справка-декларацията по Закона за данък 
върху добавената стойност за съответния 
данъчен период са подадени извън законоус-
тановения срок, възстановяването на сумата 
на предоставените компенсации се извършва 
в следващ период в срока по ал. 12.

(16) Физическо лице – получател по ком-
пенсацията няма право на приспадане на 
данъчен кредит по Закона за данък върху 
добавената стойност за начислен данък вър-
ху добавената стойност, посочен в издадени 
фактури, за които е ползвал компенсация, 
и разходът, отчетен по тези фактури, не се 
признава за данъчни цели.

(17) Неправомерно получени средства, 
недължимо платени и надплатени суми се 
възстановяват ведно със законната лихва 
от датата на получаване на средствата до 
датата на възстановяването им. Вземанията 
за възстановяване са публични държавни 
вземания. Актовете по чл. 166 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс се издават 

от органи по приходите, оправомощени от 
изпълнителния директор на Националната 
агенция за приходите. Обжалването на ак-
товете не спира изпълнението им.

(18) Администрирането на компенсаци-
ята по ал. 1 се извършва от Националната 
агенция за приходите. Актовете се издават 
от органи по приходите, оправомощени от 
изпълнителния директор на Националната 
агенция за приходите.

(19) За сметка на планираните средства по 
чл. 1, ал. 5, т. 4.4. се извършват промени по 
бюджета на Министерството на финансите, 
респективно на Националната агенция за 
приходите, по реда на Закона за публичните 
финанси.

(20) Министерският съвет може да преус-
танови предоставянето на компенсацията по 
ал. 1 при изчерпване на средствата по чл. 1, 
ал. 5, ред 4.4.“

§ 18. В преходните и заключителните 
разпоредби се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В § 1:
а) в ал. 2 накрая се добавя „и на турис-

тически услуги съгласно Закона за туризма“;
б) в ал. 3 думите „и лица“ се заменят с 

„лица“ и накрая се добавя „и лица, предос-
тавящи туристически услуги съгласно Закона 
за туризма“;

в) в ал. 5 накрая се добавя „и на турис-
тически услуги съгласно Закона за туризма“;

г) в ал. 6 накрая се добавя „и на турис-
тически услуги съгласно Закона за туризма“.

2. В § 2:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 числото „4 500“ се заменя с 

„6 000“;
бб) в т. 2 числото „9 000“ се заменя с 

„12 000“;
вв) в т. 3 числото „13 500“ се заменя с 

„18 000“;
б) в ал. 2 числото „9 000“ се заменя с 

„12 000“;
в) в ал. 3, т. 2 числото „9 000“ се заменя 

с „12 000“;
г) създават се ал. 4 – 15:
„(4) Данъчните облекчения за 2022 г. по 

чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица могат да се 
ползват и чрез намаляване на месечната 
данъчна основа за доходи от трудови право-
отношения след прилагане на чл. 42, ал. 3 
от същия закон, както следва:

1. месечната данъчна основа за месец юли 
се намалява със сбора от сумите за месеците 
януари – юни за: 

а) едно ненавършило пълнолетие дете – в 
размер на 500 лв. месечно;

б) две ненавършили пълнолетие деца – в 
размер на 1 000 лв. месечно;
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в) три и повече ненавършили пълнолетие 
деца – в размер на 1 500 лв. месечно;

г) дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен 
на увреждане – в размер на 1 000 лв. месечно. 

2. месечната данъчна основа за месец 
октомври се намалява със сбора от сумите 
за месеците юли – септември за: 

а) едно ненавършило пълнолетие дете – в 
размер на 500 лв. месечно;

б) две ненавършили пълнолетие деца – в 
размер на 1 000 лв. месечно;

в) три и повече ненавършили пълнолетие 
деца – в размер на 1 500 лв. месечно;

г) дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен 
на увреждане – в размер на 1 000 лв. месечно.

(5) За месеците октомври – декември 
2022 г. данъчните облекчения се ползват при 
изчисляване на годишната данъчна основа по 
реда на чл. 49 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица.

(6) Работникът/служителят еднократно 
избира да приложи авансовото ползване на 
данъчно облекчение по ал. 4 чрез предоставя-
не на писмена декларация пред работодателя, 
с която декларира, че:

1. за прилагане на всяко от данъчните 
облекчения следва да изпълни условията, 
предвидени в чл. 22в и 22г от Закона за да-
нъците върху доходите на физическите лица;

2. другият родител, съответно другият 
приемен родител, близък или роднина, няма 
да ползва авансово намалението за съответ-
ната данъчна година; 

3. работникът/служителят няма да ползва 
данъчните облекчения при друг работодател. 

(7) Когато размерът на месечната данъчна 
основа за месец юли и за месец октомври за 
доходи от трудови правоотношения, опреде-
лена по реда на чл. 42, ал. 1 – 3 от Закона 
за данъците върху доходите на физическите 
лица, е по-нисък от сумите по ал. 4, с ко-
ито следва да бъде намалена съответната 
месечна данъчна основа, работодателят до 
края на месец август 2022 г., съответно месец 
ноември 2022 г., възстановява 10 на сто от 
разликата на лицето, а за доходите, придобити 
като морско лице – 1 на сто от разликата. 
В този случай дължимият данък по чл. 42, 
ал. 4 от Закона за данъците върху доходите 
на физическите лица е нула.

(8) Възстановената сума по ал. 7 се при-
хваща от работодателя последователно от 
следващи вноски към държавния бюджет за 
данъци върху доходите от трудови правоот-
ношения на лицето или на други лица. 

(9) Член 49 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица се прилага и 
при прилагане на ал. 4. 

(10) В случаите на авансово облагане 
по чл. 43 и 44 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица данъчните 
облекчения по чл. 22в и 22г от същия закон 

могат да се прилагат чрез намаляване на 
размера на дължимия авансов данък, при 
условие че другият родител, съответно дру-
гият приемен родител, близък или роднина, 
няма да ползва авансово намалението за 
съответната данъчна година.

(11) Намаляването по ал. 10 на размера 
на дължимия авансов данък е:

1. за второ тримесечие – до размера на 
дължимия авансов данък, но не повече от: 

а) за едно ненавършило пълнолетие 
дете – 300 лв.;

б) за две ненавършили пълнолетие 
деца – 600 лв.;

в) за три и повече ненавършили пълноле-
тие деца – 900 лв.;

г) за дете с 50 и с над 50 на сто вид и 
степен на увреждане – 600 лв.

2. за трето тримесечие – до размера на 
дължимия авансов данък, но не повече от: 

а) за едно ненавършило пълнолетие 
дете – 150 лв.;

б) за две ненавършили пълнолетие 
деца – 300 лв.;

в) за три и повече ненавършили пълноле-
тие деца – 450 лв.;

г) за дете с 50 и с над 50 на сто вид и 
степен на увреждане – 300 лв. 

(12) Годишният размер на данъчното об-
лекчение по чл. 22в и 22г от Закона за да-
нъците върху доходите на физическите лица 
за 2022 г. в случаите по ал. 10 се ползва с 
подаване на годишна данъчна декларация по 
чл. 50 от Закона за данъците върху доходите 
на физическите лица. 

(13) Алинея 10 не се прилага, когато:
1. размерът на авансовия данък се определя 

и удържа от платеца на дохода;
2. лицето има доходи от трудови право-

отношения и е приложило ал. 6.
(14) Лицата, които прилагат чл. 43, ал. 8 

от Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица, не прилагат ал. 10 – 12. 

(15) Когато в нарушение на условието по 
ал. 6, т. 2 и 3 или по ал. 10 данъчното облек-
чение по чл. 22в и/или чл. 22г от Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица 
е ползвано авансово чрез повече от един ра-
ботодател и/или от повече от едно лице, всяко 
от лицата, ползвали авансово облекченията, 
дължи частта от данъка, съответстваща на 
размера на ползваното облекчение.“

3. Параграф 17 се изменя така:
„§ 17. Средствата по чл. 1, ал. 5, ред 2.9 се 

предоставят на държавните висши училища 
като субсидия за издръжка на обучението над 
формираната по чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона 
за висшето образование по предложение 
на министъра на образованието и науката 
след съгласуване със Съвета на ректорите и 
национално представителните синдикати.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. С влизане в сила на този закон се погася-

ват задълженията на бенефициентите – общини 
и бюджетни организации, за възстановяване 
на недължимо платени, надплатени, неправо-
мерно получени или неправомерно усвоени 
от тях суми по договорите за безвъзмездна 
финансова помощ, финансирани със средства 
по оперативните програми за програмния 
период 2007 – 2013 г. Управляващите органи 
на оперативните програми служебно отписват 
вземанията си за тези суми.

§ 20. (1) За целите на планирането на бюджет-
ни мерки за подпомагане на физически лица 
министърът на финансите или оправомощени от 
него длъжностни лица имат право на достъп до 
обобщени данни за доходи на физически лица, 
включително доходи от социално подпомагане, 
държавно обществено осигуряване и допъл-
нително социално осигуряване, с изключение 
на данъчна и осигурителна информация по 
смисъла на чл. 72 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс.

(2) Министерството на труда и социалната 
политика, Агенцията за социално подпома-
гане, Националният осигурителен институт 
и Националната здравноосигурителна каса 
предоставят за обработване и обобщаване на 
изпълнителния директор на Националната 
агенция за приходите индивидуални данни 
за изплатени доходи на физическите лица от 
социално подпомагане, държавно обществено 
осигуряване, допълнително социално осигуря-
ване и месечна финансова подкрепа по Закона 
за хората с увреждания, и личната помощ по 
Закона за личната помощ.

(3) Предоставянето на индивидуалните данни 
за изплатени доходи се извършва по реда на 
Закона за електронното управление, с изключе-
ние на данъчна и осигурителна информация по 
смисъла на чл. 72 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс.

(4) Видът на обменяните данни се съгласува 
от лицата по ал. 2 с министъра на електрон-
ното управление.

(5) Изпълнителният директор на Национал-
ната агенция за приходите или оправомощени 
от него длъжностни лица обработват получените 
по ал. 2 данни единствено за целите на тяхното 
обобщаване с вече налични в агенцията данни 
за доходи на физически лица, като се осигурява 
защита от неправомерен достъп.

§ 21. (1) За м. юли и м. август 2022 г. пър-
востепенните разпоредители по държавния 
бюджет извършват разходи, трансфери и пла-
щания в частта на финансирането до размера 
на получените приходи по държавния бюджет.

(2) Министерството на финансите при оп-
ределянето на лимитите по СЕБРА следи за 
изпълнението по ал. 1.

§ 22. Промени в устройствените правилници 
на първостепенните разпоредители с бюджет 
могат да се правят след 31 август 2022 г. 

§ 23. (1) Фонд „Сигурност на електрое-
нергийната система“ компенсира небитовите 
крайни клиенти на електрическа енергия в 
размер 100 на сто от разликата между реалната 
средномесечна борсова цена на сегмента „ден 
напред“ на „БНЕБ“ – ЕАД, за съответния ме-
сец и базовата цена в размер 250 лв./MWh за 
периода от 1 юли 2022 г. до 31 декември 2022 г.

(2) Не се изплаща компенсацията по ал. 1 за 
клиенти с цени под базовата цена от 250 лв./
MWh.

(3) На клиенти с цена, надвишаваща базовата 
с по-малка сума от размера на компенсацията, 
изчислена по реда на ал. 1, се изплаща компен-
сация в намален размер, така че резултативната 
цена за клиента след компенсиране да не е 
по-ниска от 250 лв./MWh.

§ 24. (1) Публичните предприятия по сми-
съла на чл. 2, aл. 1 от Закона за публични-
те предприятия от сектор енергетика със 
100 на сто държавно участие в капитала внасят 
целеви вноски във Фонд „Сигурност на елек-
троенергийната система“, които се използват 
за покриване на разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 
от Закона за енергетиката.

(2) Размерът на целевите вноски по ал. 1 
се определя от Министерския съвет по пред-
ложение на министъра на енергетиката при 
отчитане на пълната себестойност на произ-
ведената електрическа енергия, необходимите 
средства за изпълнение на инвестиции и ре-
монти без ДДС, гарантиращи дългосрочната 
експлоатация на производствените мощности и 
осигуряващи икономически обоснована норма 
на възвръщаемост на капитала.

(3) Целевите вноски по ал. 1 се внасят в 
срок, определен в решението на Министерския 
съвет, с което се определят и се признават 
за текущи разходи за дейността за целите на 
данъчното облагане.

§ 25. В Закона за данък върху добавената 
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 
105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Консти-
туционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; 
изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 
от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 
100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 
94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 
109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 
79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 
от 2016 г., бр. 85, 92, 96 и 97 от 2017 г., бр. 24, 65 
и 98 от 2018 г., бр. 24, 33, 96, 100, 101 и 102 от 
2019 г., бр. 14, 18, 52, 55, 71, 104 и 107 от 2020 г., 
бр. 17 и 111 от 2021 г. и бр. 14 и 18 от 2022 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6, ал. 4, т. 4:
а) буква „д“ се изменя така: 
„д) операторът на хранителна банка, преди 

извършване на дарението, е предоставил по 
електронен път на Националната агенция за 
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приходите изискуемата информация, която 
като съдържание и файлов формат се опре-
деля със заповед на изпълнителния директор 
на агенцията;“

б) в буква „е“ числото „0,5“ се заменя с 
„1“ и накрая се добавя „и за всяко предоста-
вяне е бил съставен документ с посочени вид, 
количество, единична и обща стойност на 
хранителните стоки, с който се удостоверява 
тяхното предаване на съответния оператор на 
хранителна банка“;

в) в буква „ж“ думите „няма изискуеми и 
неплатени данъчни, осигурителни или други 
публични задължения и през последните две 
години няма влязло в сила наказателно поста-
новление за нарушение на чл. 180, 180а, 181, 
182 и 185“ се заменят с „няма подлежащи на 
принудително изпълнение публични задъл-
жения към края на месеца, в който стоките 
са предоставени, като задълженията не са 
отразени в данъчно-осигурителната му сметка 
или не са отразени като предявени за прину-
дително изпълнение в Националната агенция 
за приходите;“. 

2. Наименованието на глава трета се изменя 
така: „Освобождаване с право на приспадане 
на данъчен кредит“.

3. В чл. 36а, ал. 3 думите „чл. 66, ал. 1, т. 1“ 
се заменят с „чл. 66, ал. 1“.

4. Член 66 се изменя така:
„Стандартна ставка на данъка
Чл. 66. (1) Стандартната ставка на данъка е 

20 на сто за облагаемите доставки с място на 
изпълнение на територията на страната, освен 
изрично посочените като облагаеми с намалена 
или нулева ставка на данъка.

(2) Ставката по ал. 1 се прилага и при внос 
на стоки на територията на страната, и при 
облагаеми вътреобщностни придобивания на 
територията на страната, освен изрично посо-
чените като облагаеми с намалена или нулева 
ставка на данъка.“ 

5. Създава се чл. 66а: 
„Намалена ставка на данъка
Чл. 66а. Ставката на данъка е 9 на сто за 

доставката на услуга по настаняване, предоста-
вяно в хотели и подобни заведения, включително 
предоставянето на ваканционно настаняване 
и отдаване под наем на места за площадки за 
къмпинг или каравани, с място на изпълнение 
на територията на страната.“

6. Създава се чл. 66б:
„Освобождаване с право на приспадане 

на данъчен кредит чрез прилагане на нулева 
ставка на данъка

Чл. 66б. Нулева ставка на данъка се прилага 
при извършване на доставки с място на изпъл-
нение на територията на страната, посочени в 
глава трета, чл. 53, 64а, 140, 146 и 173.“

7. В чл. 151a, ал. 2, т. 11 думите „по глава 
трета“ се заличават.

8. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 100 
и 101 се отменят.

9. В преходните и заключителните разпо-
редби се създава § 15д:

„§ 15д. (1) Ставката на данъка по чл. 66а 
се прилага до 31 декември 2022 г. за следните 
доставки с място на изпълнение на територията 
на страната, при внос на стоки на територията 
на страната и при облагаеми вътреобщностни 
придобивания на стоки:

1. доставка на книги на физически носите-
ли или извършвана по електронен път, или и 
двете (включително учебници, познавателни 
книжки и учебни комплекти, детски книги 
с илюстрации, за рисуване или оцветяване, 
печатни или ръкописни нотни издания), раз-
лични от публикации, които са изцяло или 
основно предназначени за реклама, и различни 
от публикации, които са изцяло или основно 
съставени от видеосъдържание или аудио-му-
зикално съдържание;

2. доставка на ресторантьорски и кетъринг 
услуги, които се състоят в доставка на при-
готвена или неприготвена храна, включително 
състояща се в доставка на храна за вкъщи; това 
не се прилага за ресторантьорски и кетъринг 
услуги, които се състоят в доставка на бира, 
вино и спиртни напитки, включително в слу-
чаите по чл. 128; 

3. доставки на храни, подходящи за бебета 
или за малки деца, по приложение № 4;

4. доставки на бебешки пелени и подобни 
бебешки хигиенни артикули по приложение 
№ 4;

5. доставка на обща туристическа услуга 
в случаите по чл. 136, както и екскурзиите, 
организирани от туристически оператори и 
туристически агенти със случаен автобусен 
превоз на пътници;

6. доставка на услуга за използване на 
спортни съоръжения.

(2) Ставката на данъка по чл. 66а се прилага 
до 1 юли 2023 г. за следните доставки с място 
на изпълнение на територията на страната, при 
внос на стоки на територията на страната и 
при облагаеми вътреобщностни придобивания 
на стоки:

1. доставка на централно отопление;
2. доставка на природен газ.
(3) Ставката на данъка по чл. 66б се прилага 

до 1 юли 2023 г. за доставка на хляб и браш-
но с място на изпълнение на територията на 
страната, при внос на стоки на територията 
на страната и при облагаеми вътреобщностни 
придобивания на стоки.

(4) За целите на ал. 1, т. 2 и 5: 
1. „бира“ е бира по смисъла на чл. 5 от За-

кона за акцизите и данъчните складове;
2. „вино“ е вино по смисъла на Закона за 

виното и спиртните напитки;
3. „спиртни напитки“ са спиртните напит-

ки по смисъла на чл. 121, ал. 3 от Закона за 
виното и спиртните напитки;
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4. „случаен автобусен превоз“ е превоз по 
смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните раз-
поредби на Закона за автомобилните превози.

(5) За целите на ал. 3 „хляб“ е продукт, 
който се получава от изпичането на тесто, 
получено от смесване на пшенично брашно 
или друга зърнена култура, самостоятелно или 
в комбинация, и вода, със или без добавяне 
на сол, втасало с помощта на хлебна мая 
или закваска, и технологични добавки (при 
необходимост). За целите на ал. 3 „брашно“ е 
продукт, който се получава от смилането на 
хлебна пшеница и е годен за производство на 
хляб и хлебни продукти.

(6) Лице, което извършва доставка/продажба 
на природен газ чрез измервателни средства за 
разход на течни горива, е длъжно да регистри-
ра в електронната система с фискална памет 
всяка доставка/продажба на природен газ в 
данъчна група „Д“ за времето на приложение 
на ставката по чл. 66а. В този случай се допуска 
при предаване на данни към Националната 
агенция за приходите да не се подават данни 
за вид и количество на продаденото гориво. 
Допуска се тези продажби да се програмират 
в отделен департамент.

(7) Когато данъчното събитие по доставка, 
за която се прилагат ал. 2 и 3, е възникнало 
до влизането в сила на ал. 2 и 3 включително 
и данъчният документ за доставката се издава 
след влизането в сила на ал. 2 и 3, доставката 
се документира чрез издаване на фактура по 
чл. 113, при издаването на която се прилага 
данъчният режим към датата на възникване 
на данъчното събитие на доставката.

(8) Когато след влизането в сила на ал. 2 и 
3 възникнат основания за изменение на данъч-
ната основа на доставка, за която се прилагат 
ал. 2 и 3 и която е фактически извършена и 
документирана до влизането в сила на ал. 2 и 3, 
изменението на данъчната основа се извършва 
чрез издаване на данъчно известие по чл. 115, 
като се прилага данъчният режим, действащ 
към датата на възникване на данъчното събитие 
на извършената и документирана доставка.“

10. В § 4 от заключителните разпоредби на 
Закона за изменение и допълнение на Закона 
за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, 
бр. 55 от 2020 г.; доп., бр. 111 от 2021 г.) думите 
„ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5, § 2, т. 2 и § 3“ се заменят с 
„ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5 и § 2, т. 2“, а думите „31 де-
кември 2022 г.“ се заменят с „30 юни 2022 г.“.

11. В § 70 от преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за данък върху добавената 
стойност (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.; изм., 
бр. 14 и 111 от 2021 г.) думите „букви „б“ и „в“ 
се заменят с „буква „в“, а думите „31 декември 
2022 г.“ се заменят с „30 юни 2022 г.“.

12. В приложение № 4 думите „към чл. 66, 
ал. 2, т. 4 и 5“ се заменят с „към § 15д, ал. 1, 
т. 3 и 4“.

§ 26. В Закона за изменение на Закона за 
местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 71 от 
2020 г.; изм., бр. 107 от 2020 г. и бр. 111 от 
2021 г.) в § 10 от преходните и заключителните 
разпоредби думите „31 декември 2022 г.“ се 
заменят с „30 юни 2022 г.“.

§ 27. В Закона за изменение и допълнение 
на Закона за независимия финансов одит (ДВ, 
бр. 18 от 2020 г.) в § 65 от преходните и заклю-
чителните разпоредби думите „30 юни 2022 г.“ 
се заменят с „31 декември 2026 г.“. 

§ 28. В Закона за акцизите и данъчните 
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 
от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 
2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 
106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 
и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., 
бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 
2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 
2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 
63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 
103 от 2018 г., бр. 7, 17, 33, 96 и 100 от 2019 г., 
бр. 9, 14, 18, 28, 44, 65 и 104 от 2020 г., бр. 77 
от 2021 г. и бр. 12 и 42 от 2022 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 65:
a) алинея 11 се изменя така:
„(11) Лицензираните складодържатели, 

включително тези, които нямат достатъчен 
складов капацитет за съхранение на собстве-
ните си енергийни продукти по смисъла на 
чл. 47, ал. 13, до 19,00 ч. на всеки работен ден 
изпращат по електронен път уведомление с 
актуални към часа на изпращането данни до 
Агенция „Митници“, което се публикува до 
9,00 ч. на следващия работен ден в регистъра 
по ал. 12.“;

б) създават се ал. 12 и 13:
„(12) В Агенция „Митници“ се води публичен 

регистър с актуални данни, предоставени от 
лицензираните складодържатели за наличие 
или липса на свободни складови капацитети 
съгласно изискванията на чл. 47, ал. 12.

(13) Форматът и съдържанието на регис-
търа по ал. 12 се определят с правилника за 
прилагане на закона.“

2. В преходните и заключителните разпо-
редби се създават § 6а и 6б:

„§ 6а. (1) Възстановяване на платения акциз 
за електрическа енергия по чл. 24ж се прилага 
до 30 юни 2025 г. за следните лица: 

1. лицензирани железопътни превозвачи и 
управители на железопътната инфраструкту-
ра – за ползваната от тях тягова и нетягова 
електрическа енергия при осъществяването 
на тяхната дейност;

2. транспортни оператори, които осъществя-
ват превоз на пътници чрез метро, трамвай или 
тролейбуси, за ползваната от тях електрическа 
енергия при превоза на пътници.

(2) Възстановяването по ал. 1 се извършва 
по реда на чл. 24ж въз основа на писмено ис-
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кане, което се подава до 15-о число на месеца, 
следващ тримесечието, в което е потребена 
електрическата енергия.

§ 6б. (1) В срок до 30 юни 2025 г. се прилагат 
следните акцизни ставки:

1. върху моторните горива:
а) за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове 

по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 – 0 лв. за 
1000 килограма;

б) за природен газ с кодове по КН 2711 11 
00 и 2711 21 00 – 0 лв. за 1 гигаджаул;

2. за произведената топлинна енергия – 0 лв., 
в случаите по чл. 28, ал. 2 за енергийните 
продукти, използвани за осъществяване на 
комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия;

3. за електрическата енергия с код по КН 
2716 – 0 лв. за мегаватчас, при условие че 
произведената електроенергия е:

а) от слънчева, вятърна енергия, от енерги-
ята на вълните, приливите или с геотермален 
произход;

б) от хидравличен произход, произведена в 
хидроелектрически инсталации;

в) генерирана от биомаса или от продукти, 
произведени от биомаса;

г) генерирана от метан, изпускан в изоста-
вени въглищни мини;

д) генерирана от горивните клетки.
(2) Акцизната ставка по ал. 1, т. 1, буква „а“ 

се увеличава на 340 лв. за 1000 килограма, а 
акцизната ставка по ал. 1, т. 1, буква „б“ – на 
5,10 лв. за 1 гигаджаул, в случай че Европей-
ската комисия постанови акт за несъответствие 
с правилата в областта на държавните помо-
щи под формата на нулеви акцизни ставки за 
втечнен нефтен газ и природен газ, използвани 
като моторно гориво, от датата на постановя-
ване на акта.“

§ 29. В Закона за изменение и допълнение 
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
(обн., ДВ, бр. 98 от 2013 г.; изм., бр. 104 и 109 
от 2013 г., бр. 95 от 2015 г., бр. 98 от 2018 г. 
и бр. 18 от 2022 г.) в § 9 от преходните и за-
ключителните разпоредби се правят следните 
изменения:

1. В ал. 1 думите „30 юни 2022 г.“ се заменят 
с „31 декември 2026 г.“

2. Алинея 2 се отменя.
§ 30. В Закона за данъците върху доходи-

те на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., 
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 
от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 
53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и 
95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 2016 г., 
бр. 58, 63 и 97 от 2017 г., бр. 15, 98, 102 и 105 
от 2018 г., бр. 24, 79, 96 и 101 от 2019 г., бр. 14, 
18, 28, 38, 60 и 104 от 2020 г., бр. 14 от 2021 г. и 

бр. 14 и 17 от 2022 г.) в чл. 29, ал. 1 се правят 
следните допълнения:

1. В т. 2 се създава буква „г“:
„г) доходи от упражняване на свободна 

професия като адвокат.“
2. В т. 3 след думата „професия“ се добавя 

„извън тази по т. 2, буква „г“.
§ 31. (1) Министерският съвет може да 

одобри допълнителни трансфери по бюджета 
на Националния осигурителен институт за 
2022 г. в размер на до 5 500,0 хил. лв. по реда 
на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните фи-
нанси за увеличаване на разходите за персонал.

(2) Увеличението е за сметка на бюджетното 
взаимоотношение между централния бюджет 
и бюджета на държавното обществено осигу-
ряване по чл. 1, ал. 2.

§ 32. В Закона за бюджета на Национална-
та здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн., 
ДВ, бр. 18 от 2022 г.; изм., бр. 32 от 2022 г.) в 
чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и 
допълнения:

1. На ред 1.1.3. в колона 3 числото 
„5 734 171,1“ се заменя с „5 732 071,1“.

2. На ред 1.1.3.8. в колона 3 числото „120 000,0“ 
се заменя със „117 900,0“.

3. На ред 1.1.3.8.1. в колона 2 след думата 
„сигурност“ се добавя „както и за поставяне 
на ваксини срещу COVID-19 за здравнооси-
гурени лица“. 

4. На ред 1.1.4. в колона 3 числото „120 570,6“ 
се заменя със „106 570,6“.

5. На ред 1.1.4.4. в колона 3 числото 
„51 170,6“ се заменя с „37 170,6“.

6. В ред 1.3:
а) в колона 3 числото „165 384,7“ се заменя 

със „177 429,5“;
б) създава се подред 1.3.1.:

„

1.3.1. в т.ч. за медицинска помощ, оказана в 
съответствие с правилата за координация 
на системите за социална сигурност, във 
връзка с лечение на лица до 18-годишна 
възраст в размер до 14 000,0

“.
§ 33. Законът влиза в сила от 1 юли 2022 г., 

с изключение на:
1. параграф 17, § 25, т. 9 относно § 15д, ал. 1, 

т. 2, ал. 2, 3 и 6 и § 28, т. 2, които влизат в 
сила в тридневен срок от обнародването на 
закона в „Държавен вестник“;

2. параграф 28, т. 1 и § 30, които влизат в 
сила от 1 януари 2023 г.;

3. параграф 32, който влиза в сила от 
10 юли 2022 г.

Законът е приет от 47-ото Народно събрание 
на 30 юни 2022 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: 
Мирослав Иванов

4091
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ПРЕЗИДЕНТ   
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 157
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам проф. Стефан Стоилов Костя-

нев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие 
за неговите особено значими заслуги за разви-
тието на медицинската наука и образованието.

Издаден в София на 21 юни 2022 г. 
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

4095

УКАЗ № 160
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-н Мануел Корчек – извън-

реден и пълномощен посланик на Словашката 
република в Република България, с орден 
„Мадарски конник“ първа степен за негови-
те заслуги за укрепването и развитието на 
българо-словашките отношения.

Издаден в София на 27 юни 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър на външните работи: 

Теодора Генчовска
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

4096

УКАЗ № 161
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу-

цията на Република България във връзка с 
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам генерал-майор Иван Ки-

рилов Ортомаров от длъжността заместник-
командир на Корпуса за бързо развръщане на 
НАТО в Солун, Република Гърция, считано 
от 1 август 2022 г.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 28 юни 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

4097

УКАЗ № 162
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 19, т. 4 
и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
1. Освобождавам бригаден генерал Вален-

тин Игнатов Кръстев от длъжността начал-
ник на Щаба на Съвместното командване на 
силите, считано от 1 август 2022 г.

2. Назначавам бригаден генерал Валентин 
Игнатов Кръстев на длъжността заместник-
командир на Корпуса за бързо развръщане на 
НАТО в Солун, Република Гърция, считано 
от 1 август 2022 г.

3. Удостоявам бригаден генерал Валентин 
Игнатов Кръстев с висше офицерско звание 
„генерал-майор“, считано от 1 август 2022 г.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 28 юни 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

4098

УКАЗ № 163
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 19, 
т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
1. Назначавам капитан І ранг Галин Ма-

ринов Манев на длъжността началник на 
Щаба на Съвместното командване на силите, 
считано от 1 август 2022 г.

2. Удостоявам капитан І ранг Галин Мари-
нов Манев с висше офицерско звание „фло-
тилен адмирал“, считано от 1 август 2022 г.
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Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 28 юни 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

4099

УКАЗ № 164
На основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Възлагам на кандидата за министър-

председател Асен Васков Василев да състави 
правителство.

Издаден в София на 1 юли 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
4107

УКАЗ № 168
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на кмет-

ство Илинденци, община Струмяни, област 
Благоевград, на 23 октомври 2022 г.

Издаден в София на 1 юли 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

4100

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 
ОТ 1 ЮЛИ 2022 Г.

за определяне на нов размер на социалната 
пенсия за старост

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

Член единствен. Определя от 1 юли 2022 г. 
нов размер на социалната пенсия за старост – 
247,00 лв. месечно.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 89а, ал. 2 от Кодекса за социално 
осигуряване.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на управителя на Националния 
осигурителен институт.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
1 юли 2022 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4105

МИНИСТЕРСТВА   
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАРЕДБА № 16 
от 1 юли 2022 г.

за  провеждане  на  конкурси  за  заемане  на 
длъжността  „директор“  в  държавните  и 
общинските  институции  в  системата  на 
предучилищното и училищното образование

Раздел I
Общи положения

Чл.  1.  (1) С тази наредба се определят 
условията и редът за провеждане на конкур-
сите за заемане на длъжността „директор“ на 
държавните и общинските детски градини, 
училища и центрове за подкрепа за личностно 
развитие, както и на държавните специали-
зирани обслужващи звена.

(2) Тази наредба не се прилага за училища-
та по изкуствата и училищата по културата, 
които са държавни културни институти по 
смисъла на Закона за закрила и развитие на 
културата, както и за държавните спортни 
училища.

Чл. 2. (1) Целта на наредбата е да се гаран-
тира прозрачна конкурсна процедура, изгра-
дена на принципа на конкуренция въз основа 
на професионалните и деловите качества на 
кандидатите за длъжността „директор“ на 
институциите по чл. 1, ал. 1.

(2) Наредбата регламентира единна система 
на оценяване и класиране на кандидатите.

Чл. 3. (1) Конкурсът за заемане на длъж-
ността „директор“ на държавните и общин-
ските институции се провежда в два етапа:

1. писмен изпит, който включва решаване 
на тест и решаване на казуси;

2. защита на концепция за стратегическо 
управление на институцията.

(2) Провеждането на конкурса се организира 
от съответните органи по чл. 217, ал. 1, 2 и 3 
от Закона за предучилищното и училищното 
образование (ЗПУО).
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Чл.  4.  Конкурсите за заемане на длъж-
ността „директор“ се откриват със заповед 
на съответния орган по чл. 3, ал. 2, в която 
се посочват:

1. наименованието на институцията, мяс-
тото и характерът на работа;

2. длъжността, за която се провежда кон-
курсът;

3. изискванията за заемане на длъжността;
4. начинът за провеждане на конкурса;
5. необходимите документи, мястото и сро-

кът за подаването им, който е не по-кратък 
от един месец, лице и координати за връзка;

6. електронна поща за изпращане на до-
кументи и съобщения във връзка с конкурса.

Чл. 5. Конкурсите за заемане на длъжността 
„директор“ на институциите по чл. 1, ал. 1 се 
провеждат при условията и по реда на глава 
пета, раздел IV от Кодекса на труда (КТ) в 
съответствие с разпоредбата на чл. 217, ал. 5 
от Закона за предучилищното и училищното 
образование (ЗПУО) и тази наредба.

Раздел ІІ
Обявяване на конкурса

Чл. 6. (1) Конкурсите за заемане на длъж-
ността „директор“ на държавните училища 
по чл. 43 от ЗПУО и на специализираните 
обслужващи звена се обявяват във вестник 
„Аз-Буки“, на електронната страница на 
Министерството на образованието и науката 
(МОН) и на електронната страница на регио-
налното управление на образованието (РУО), 
на чиято територия се намира съответната 
институция.

(2) Конкурсите за заемане на длъжността 
„директор“ на държавните неспециализирани 
училища, на общинските училища, на дър-
жавните и общинските центрове за специална 
образователна подкрепа (ЦСОП), както и на 
ученическите общежития и астрономическите 
обсерватории се обявяват на електронната 
страница на РУО и във вестник „Аз-Буки“.

(3) Конкурсите за заемане на длъжността 
„директор“ на общинските детски градини 
и на центровете за подкрепа за личностно 
развитие с изключение на посочените в ал. 2 
се обявяват чрез местния печат и на елек-
тронната страница на съответната община, а 
на държавните детски градини – освен чрез 
местния печат и чрез електронната страница 
на съответния финансиращ орган.

(4) Обявлението задължително съдържа 
информацията по чл. 4, както и списък на 
нормативните актове, които кандидатът следва 
да познава.

Раздел III
Изисквания към кандидатите

Чл. 7. (1) За заемане на длъжността „ди-
ректор“ на държавните и общинските детски 
градини, училища и центрове за подкрепа 

за личностно развитие, както и на регио-
налните центрове за подкрепа на процеса 
на приобщаващото образование (РЦПППО), 
кандидатите трябва:

1. да бъдат български граждани;
2. да отговарят на изискванията по чл. 33, 

ал. 1 – 3 от Наредба № 15 за статута и професи-
оналното развитие на учителите, директорите 
и другите педагогически специалисти (ДВ, 
бр. 61 от 2019 г.) и на чл. 215, ал. 1 от ЗПУО;

3. да имат придобито образование и квали-
фикация, които да позволяват изпълнението 
на чл. 33, ал. 3 от Наредба № 15 за статута 
и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически спе-
циалисти.

(2) За заемане на длъжността „директор“ 
на специализираните обслужващи звена с 
изключение на РЦПППО кандидатите трябва 
да отговарят на следните изисквания:

1. да бъдат български граждани, придобили 
висше образование с образователно-квалифи-
кационна степен „магистър“ в съответното 
на длъжността професионално направление 
съгласно Класификатора на областите на висше 
образование и професионалните направления;

2. да имат 5 години професионален опит, 
придобит в област или области, свързани с 
функциите, определени в длъжностната ха-
рактеристика за съответната длъжност;

3. да не са осъждани за умишлено пре- 
стъпление от общ характер;

4. да не са лишени от право да упражняват 
професията.

(3) Длъжността „директор“ на държавните 
и общинските детски градини, училища и 
центрове за подкрепа за личностно развитие 
може да се заеме и от лица, посочени в раз-
поредбата на чл. 213, ал. 4 от ЗПУО. Длъж-
ността „директор“ на институциите по ал. 2 
може да се заема и от:

1. граждани на друга държава – членка 
на Европейския съюз, или държава – страна 
по Споразумението за Европейското иконо-
мическо пространство, или Конфедерация 
Швейцария;

2. чужди граждани, ако са предложени по 
междудържавни спогодби;

3. продължително пребиваващи в страната 
граждани на трети държави, получили право 
на достъп до пазара на труда в Република 
България при условията и по реда на Закона 
за трудовата миграция и трудовата мобилност;

4. дългосрочно и постоянно пребиваващи 
в страната граждани на трети държави.

Раздел IV
Необходими документи за участие в конкурса

Чл.  8.  (1) Кандидатите подават писмено 
заявление за участие в конкурса (приложе-
ние № 1).

(2) Към заявлението се прилагат:
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1. копие от диплома за придобита образо-
вателно-квалификационна степен на висше 
образование или удостоверение за признаване 
на придобито висше образование от чуждес-
транни висши училища и документ за придо-
бита професионална квалификация „учител“; 
ако дипломата на кандидата за придобито в 
Република България образование е вписана в 
регистъра на завършилите студенти и докто-
ранти, в заявлението се посочват номерът и 
датата на издаване и висшето училище, издало 
дипломата, а ако документът за признаване 
на придобитото в чужбина висше образование 
е вписан в регистрите за академично призна-
ване на Националния център за информация 
и документация (НАЦИД), в заявлението се 
посочват номерът и датата на издаване, като 
копие на диплома или удостоверение не се 
прилага;

2. копие от документ, удостоверяващ изис-
куемия стаж – трудова, служебна или осигу-
рителна книжка, или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж;

3. документ за проведен медицински пре-
глед, удостоверяващ липсата на заболява-
нията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не 
може да се заема длъжност на педагогически 
специалист – оригинал, за заемане на длъж-
ностите по чл. 7, ал. 1;

4. карта за предварителен медицински пре-
глед (когато са изтекли повече от три месеца 
от последното прекратяване на трудовото/
служебното правоотношение на кандидата);

5. концепция за стратегическо управление 
на институцията за период от три години до 
10 стандартни печатни страници, едностранно 
разпечатани, формат А4, шрифт Times New 
Roman 12 pt, разстояние между редовете 
1,15 lines; концепцията се представя в запе-
чатан непрозрачен плик освен в случаите, 
когато заявлението и концепцията се подават 
по електронен път;

6. други документи, в това число: за придо-
бита професионално-квалификационна степен, 
допълнителна квалификация и др.

(3) Подаването на писмено заявление и 
приложенията към него се извършва лично 
от всеки кандидат или чрез пълномощник в 
деловодството на съответния орган по чл. 3, 
ал. 2.

(4) Заявлението и приложенията към него 
може да се подават и по електронен път на 
обявената електронна поща по чл. 4, т. 6, 
като в този случай заявлението и концепци-
ята следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да 
бъде във формат PDF, в криптиран вид чрез 
един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или 
„.rar“.

Чл. 9. (1) При подаване на заявленията на 
кандидатите или на пълномощниците им се 

предоставя или изпраща по електронна поща 
на кандидата длъжностна характеристика за 
конкурсната длъжност. 

(2) Заявленията се регистрират с входящ 
номер с дата, който се предоставя или изпраща 
на заявителя в случаите, когато заявлението 
е подадено по електронна поща.

(3) Заявления, подадени след изтичане на 
едномесечния срок, се регистрират, но не се 
разглеждат.

Чл. 10. Когато след изтичането на срока 
за подаване на документите не е постъпило 
нито едно заявление, органът по чл. 3, ал. 2 
прекратява конкурсната процедура със заповед.

Раздел V
Допускане до конкурс

Чл.  11. Допускането на кандидатите до 
конкурс се осъществява от комисия по допус-
кане в състав не по-малко от трима членове, 
назначена от органите по чл. 3, ал. 2.

Чл. 12. (1) Комисията по допускане раз-
глежда постъпилите в срок заявления на 
кандидатите и приложенията към тях с цел 
да прецени дали кандидатите са представили 
всички необходими документи и дали същите 
удостоверяват изпълнението на посочените в 
заповедта за обявяване изисквания.

(2) За удостоверяване на изискванията за 
придобито висше образование с образова-
телно-квалификационна степен „магистър“ в 
съответното на длъжността професионално 
направление от Класификатора на областите 
на висше образование и професионалните на-
правления комисията по допускане извършва 
служебна проверка в регистъра на завършили-
те студенти и докторанти в случаите, когато 
кандидатите са посочили в заявлението за 
участие в конкурса номер, дата и висшето 
училище, издало дипломата. За кандидатите, 
завършили висше образование в чужда дър-
жава, комисията извършва служебна проверка 
в регистрите за академично признаване на 
НАЦИД за наличието на удостоверение за 
академично признаване, когато в заявлението 
са посочени номер и дата.

(3) За удостоверяване на изискванията 
кандидатът да не е осъждан за умишлено 
престъпление от общ характер независимо 
от реабилитацията комисията по допускане 
осигурява служебно електронна справка за 
съдимост на кандидатите, подали документи 
за участие в конкурса.

(4) Когато при извършване на служебна 
проверка за съдимост се получи съобщение, че 
лицето не попада в обхвата на чл. 35б, ал. 1, 
изречение второ от Наредба № 8 от 2008 г. 
за функциите и организацията на дейността 
на бюрата за съдимост (ДВ, бр. 24 от 2008 г.), 
председателят на комисията го уведомява 
писмено, като определя срок за представяне 
на оригинал на свидетелство за съдимост.
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(5) Не се допускат до участие в конкурса 
кандидати, които не са представили всички 
необходими документи в срок или представени-
те документи не удостоверяват изпълнението 
на изискванията за заемането на длъжността.

Чл. 13. Комисията по допускане изготвя 
протокол за резултата от дейността си, в който 
се посочват имената на допуснатите и недо-
пуснатите кандидати, като за недопуснатите 
се посочват съображения за отказа.

Чл.  14. (1) В 5-дневен срок от крайната 
дата на подаване на документите председате-
лят на комисията по допускане публикува на 
интернет страницата списък с допуснатите до 
конкурс кандидати (име и фамилия) и списък 
с недопуснатите до конкурс кандидати (име 
и фамилия), като едновременно с това им 
съобщава писмено съображенията за отказа 
по чл. 13. Съобщаването може да се извърши 
и по електронната поща по чл. 4, т. 6.

(2) В 7-дневен срок от получаването на 
съобщението недопуснатите кандидати могат 
да направят възражение пред органа по чл. 3, 
ал. 2, обявил конкурса, който в 3-дневен срок 
от получаване на възражението решава въп- 
роса окончателно и ги уведомява писмено 
или по електронната им поща.

Чл. 15. Комисията съставя допълнителен 
протокол за допуснатите кандидати, чиито 
възражения, постъпили в законоустановения 
срок по реда на чл. 93, ал. 2 от КТ, са приети 
за основателни.

Чл. 16. (1) Председателят на комисията по 
допускане съобщава писмено на допуснатите 
кандидати датата, часа за започване и мястото 
за провеждане на писмения изпит. Датата, ча-
сът на започване и мястото за провеждане на 
писмения изпит се публикуват и на интернет 
страницата на органа по чл. 3, ал. 2.

(2) Съобщаването по ал. 1 може да се из-
върши и по електронната поща по чл. 4, т. 6.

(3) Датата за провеждане на писмения 
изпит не може да е по-рано от 10 дни след 
съобщаването на всички кандидати.

Чл.  17. Председателят на комисията по 
допускане предоставя на председателя на 
комисията по провеждане на конкурса цялата 
конкурсна документация.

Раздел VI
Провеждане на конкурса

Чл.  18. (1) Съответният орган по чл. 3, 
ал. 2 определя комисия за провеждане на 
конкурса, която се състои от петима членове, 
в това число председател.

(2) Комисията за провеждане на конкурса 
осъществява работата си със съдействието на 
технически секретар, посочен в заповедта, 
определяща нейния състав.

Чл.  19. (1) В комисията за провеждане 
на конкурса за заемане на длъжността „ди-
ректор“ на общинско училище се включват 

двама представители на РУО, определени от 
началника на РУО, представител на МОН, 
определен от министъра на образованието и 
науката, представител на общинската адми-
нистрация, определен от кмета на общината, 
както и представител на обществения съвет 
в училището.

(2) В комисията за провеждане на кон-
курса за заемане на длъжността „директор“ 
на държавно неспециализирано училище се 
включват двама представители на РУО, опре-
делени от началника на РУО, представител на 
финансиращия орган, на обществения съвет на 
училището и представител на МОН, определен 
от министъра на образованието и науката.

(3) В комисията за провеждане на конкур-
са за заемане на длъжността „директор“ на 
РЦПППО, на вечерните училища, на учили-
щата към местата за лишаване от свобода, 
на възпитателните училища интернати и 
на социално-педагогическите интернати се 
включват четирима представители на МОН, 
определени от министъра на образованието 
и науката, и един представител на РУО, оп-
ределен от началника на РУО.

(4) Комисията за провеждане на конкур-
са за заемане на длъжността „директор“ на 
държавните училища за обучение и подкрепа 
на ученици със сензорни увреждания – ув-
реден слух или нарушено зрение, включва 
трима представители на МОН, определени 
от министъра на образованието и науката, 
представител на РУО, определен от началника 
на РУО, и представител на обществения съвет 
на училището.

(5) Комисията за провеждане на конкур-
са за заемане на длъжността „директор“ на 
държавните центрове за подкрепа за лично-
стно развитие включва трима представители 
на РУО, определени от началника на РУО, 
двама представители на МОН, определени от 
министъра на образованието и науката.

(6) Комисията за провеждане на конкур-
са за заемане на длъжността „директор“ на 
българските училища в чужбина включва 
представители на МОН и на обществения 
съвет в училището.

(7) В комисията за провеждане на конкурса 
за заемане на длъжността „директор“ на дър-
жавно училище по чл. 43, т. 4 от ЗПУО и на 
държавна детска градина по чл. 35, ал. 2 от 
ЗПУО задължително се включва представител 
на РУО и на обществения съвет.

(8) В комисията за провеждане на кон-
курса за заемане на длъжността „директор“ 
на специализираните обслужващи звена, с 
изключение на РЦПППО, се включват пред-
ставители на МОН.

(9) В комисията за провеждане на конкурс 
за заемане на длъжността „директор“ на об-
щинските детски градини и на общинските 
центрове за подкрепа за личностно развитие 
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се включват представители на общинската 
администрация, представител на съответното 
регионално управление на образованието, а за 
детските градини – и на обществения съвет 
в детската градина.

Чл. 20. (1) Писменият изпит се провежда 
чрез решаване на тест и четири казуса и се 
организира в два модула. Първият модул 
включва решаване на тест, който съдържа 
въпроси, всеки с не по-малко от три вариан-
та на отговор, от които само един възможен 
верен, а вторият модул съдържа въпроси със 
свободни отговори и казуси.

(2) Чрез писмения изпит се цели да бъдат 
проверени знанията и уменията на всеки 
кандидат да се справя със задачи, които са 
свързани със задълженията на конкурсната 
длъжност.

(3) За провеждането на втория модул на 
писмения изпит комисията осигурява най-
малко два комплекта с копия на нормативните 
актове по чл. 6, ал. 4.

(4) Тестът и казусите при провеждане на 
конкурса за заемане на длъжността „дирек-
тор“ на държавните и общинските училища 
се генерират в деня на провеждането му и се 
изпращат по модули от Министерството на 
образованието и науката.

(5) Преди започване на писмения изпит 
кандидатите изключват всички лични сред-
ства за комуникация/електронни устройства 
и ги поставят на определено за целта място.

Чл. 21. (1) В конкурса за заемане на длъж-
ността „директор“ на държавните и общин-
ските детски градини, училища и центрове за 
подкрепа за личностно развитие, РЦПППО, 
Държавния логопедичен център (ДЛЦ) и 
Националния дворец на децата (НДД) чрез 
писмения изпит се проверява степента на 
придобитите от кандидата компетентности, 
установени в приложение № 3 към чл. 42, 
ал. 2, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за 
статута и професионалното развитие на учи-
телите, директорите и другите педагогически 
специалисти в съответствие със спецификата 
на институцията:

1. педагогическа компетентност;
2. управленска компетентност, включи-

телно:
а) административна и правна култура;
б) планиране, организиране и контрол;
в) управление на ресурси;
3. социална и гражданска компетентност.
(2) В конкурса за заемане на длъжността 

„директор“ на специализираните обслужва-
щи звена, с изключение на РЦПППО, ДЛЦ 
и НДД, чрез писмения изпит се проверява 
степента на придобитите от кандидата ком-
петентности в съответствие със спецификата 
на институцията:

1. стратегическа компетентност;

2. управленска компетентност, включи-
телно:

а) административна и правна култура;
б) планиране, организиране и контрол;
в) управление на ресурси;
3. социална и гражданска компетентност.
Чл. 22. (1) Тестът съдържа 40 въпроса, всеки 

с не по-малко от три варианта на отговор, 
от които само един възможен верен, който 
носи по 0,5 точки, и 10 въпроса със свободни 
отговори, като всеки напълно верен отговор 
носи по 1 точка. Частично верните отговори 
носят по 0,5 точки.

(2) Максималният брой точки за всеки 
казус е 5 точки. Критериите за оценяване на 
казусите са:

1. описание на възможните проблеми – с 
максимален брой точки 2;

2. правилно прилагане на нормативната 
уредба, относима към казуса – с максимален 
брой точки 1;

3. предложение за решение с формулирани 
правилни изводи – с максимален брой точки 2.

(3) Казусите се оценяват от двама членове 
на комисията, определени от председате-
ля, всеки от които формира оценка, която 
мотивира писмено съгласно критериите по 
ал. 2. Общата оценката на казуса се формира 
като средноаритметична от индивидуалните 
оценки.

(4) Максималният резултат, който може да 
получи всеки кандидат от писмения изпит, 
е 50 точки.

(5) Минималният резултат, при който 
кандидатът се счита за успешно издържал 
писмения изпит, е 30 точки. При резултат на 
писмения изпит, по-нисък от 30 точки, канди-
датът не се допуска до защита на концепция 
за стратегическо управление на институцията.

(6) Времето за решаване на първия модул 
е 50 минути, а за втория – 70 минути. Меж-
ду двата модула се осигурява почивка от 15 
минути.

Чл. 23. (1) Председателят на конкурсната 
комисия запознава кандидатите със системата 
на определяне на резултатите непосредствено 
преди започването на писмения изпит. 

(2) На кандидатите се предоставят:
1. един плик за теста от първия модул;
2. един голям плик за писмения изпит-тест 

от двата модула;
3. един плик малък формат за формуляра 

за личните данни;
4. три листа за чернова, подпечатани с 

печата на съответния орган по чл. 3, ал. 2.
(3) Писменият изпит е анонимен, като всеки 

кандидат попълва формуляр за лични данни, 
който се запечатва в плик малък формат.

(4) След приключване на работата канди-
датът поставя решения тест в плика по ал. 2, 
т. 1 и го запечатва.
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(5) След приключване на работата по вто-
рия модул кандидатът поставя решения тест 
със свободните отговори и решените казуси, 
запечатания плик от първия модул и малкия 
плик с формуляра за личните данни в плика 
по ал. 2, т. 2 и същият се запечатва.

(6) Писменият изпит се засекретява преди 
проверката от комисията по провеждане на 
конкурса.

(7) Засекретяването и проверката на ра-
ботите от писмения изпит се осъществяват 
в деня на провеждането му от комисията в 
пълен състав.

(8) В случаите, когато комисията не успее да 
провери всички изпитни работи, председателят 
организира съхраняването им за проверка в 
следващия работен ден.

Чл. 24. След разсекретяване на работите от 
писмения изпит конкурсната комисия изготвя 
протокол за резултатите, който се подписва 
от всички членове на комисията.

Чл.  25. (1) Председателят на комисията 
уведомява кандидатите за резултатите от пис-
мения изпит, като на допуснатите до защита на 
концепцията кандидати се съобщават писмено 
датата, мястото и часът на провеждането на 
втория етап. Съобщаването може да се из-
върши и по електронната поща по чл. 4, т. 6.

(2) В съобщението по ал. 1 се посочват 
електронна поща и срок за предоставяне на 
паролата за декриптиране на файла, съдържащ 
концепцията за стратегическо управление на 
институцията.

(3) В съобщението, с което се предоставя 
паролата за декриптиране, кандидатът задъл-
жително посочва трите си имена, наименова-
нието и населеното място на институцията, 
за която кандидатства.

(4) Не се допускат до защита на концепци-
ята кандидатите, които не представят в срока 
по ал. 2 паролата за декриптиране по начина, 
определен от председателя на комисията по 
допускане.

Чл. 26. (1) Защитата на концепцията може 
да се проведе най-рано след 2 работни дни от 
обявяването на резултатите от писмения изпит.

(2) Председателят на комисията създава 
условия и организира размножаването на 
концепциите на допуснатите кандидати за 
всички членове на комисията за запознава-
нето им с тях.

Чл.  27. Със защитата на концепцията за 
стратегическо управление на институцията 
се цели да се проверят уменията на кандида-
тите за стратегическо мислене – определяне 
на мисия, визия, цели, действия и резултати, 
както и умения за представяне, защита и 
реализиране на концепцията.

Чл. 28. (1) Критериите за оценка от защи-
тата на концепция са:

1. умения за представяне на синтезирано 
и структурирано изложение по концепцията;

2. съответствие на концепцията със спе-
цификата и характерните особености на ин-
ституцията;

3. аргументираност на направените пред-
ложения при защита на концепцията;

4. визия за дългосрочно развитие на ин-
ституцията;

5. съответствие на необходимите ресур-
си – финансови, човешки и материални, със 
заложените в концепцията дейности;

6. съответствие с техническите изисквания 
по чл. 8, ал. 2, т. 5 при разработването є;

7. мотивация за заемане на длъжността;
8. нагласа за работа в екип;
9. нагласа за усъвършенстване;
10. комуникационни умения.
(2) Защитата включва кратко изложение от 

кандидата на основните идеи на концепцията и 
отговори на зададени въпроси по съдържанието 
є от членовете на комисията по провеждане 
на конкурса.

Чл.  29. (1) Защитата на концепцията се 
провежда по определен график, като кандида-
тите за съответната институция се подреждат 
по азбучен ред.

(2) Всеки член на комисията самостоятелно 
оценява изложението и отговорите на канди-
дата по всеки един от критериите по ал. 1 с 
оценка от 1 до 5 и попълва формуляр по об-
разец (приложение № 2) непосредствено след 
защитата от съответния кандидат. Оценката от 
защитата на всеки кандидат е средноаритме-
тична от оценките на членовете на комисията.

(3) Максималният резултат от защитата на 
концепцията е 50 точки.

Чл. 30. (1) Окончателният резултат на всеки 
кандидат от конкурса се формира като сбор от 
резултатите от писмения изпит и от защитата 
на концепцията, като в класирането участват 
само кандидати, получили не по-малко от 
60 точки от двата етапа.

(2) Максималният резултат, който може да 
получи кандидатът от проведения конкурс, е 
100 точки.

(3) Окончателният резултат на всеки кан-
дидат се вписва във формуляр по образец 
(приложение № 3).

Чл. 31. (1) При провеждане на етапите по 
чл. 3, ал. 1 се осигуряват видеонаблюдение и 
видеозапис като мярка в защита на дейности 
от обществен интерес, свързани с превенция 
и обективно провеждане на изпита.

(2) Видеонаблюдението се осъществява при 
предприемане на необходимите технически и 
организационни мерки за защита на обработ-
ваните чрез системите за видеонаблюдение 
лични данни.

(3) Видеозаписите се съхраняват за период 
от 2 (два) месеца от приключването на кон-
курса. След изтичане на срока за съхранение 
комисия, определена със заповед на органа 
по чл. 3, ал. 2, унищожава информацията, за 
което съставя протокол.
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Раздел VII
Класиране на кандидатите

Чл. 32. (1) Комисията класира кандидатите 
по низходящ ред съгласно получения от тях 
окончателен резултат. 

(2) При равен резултат комисията подрежда 
в класирането на по-предно място кандидата 
с по-висока професионална квалификационна 
степен и придобита допълнителна квалифи-
кация.

Чл. 33. (1) За проведения конкурс комисията 
съставя протокол, който съдържа окончателния 
резултат на всеки кандидат и класирането.

(2) Протоколът по ал. 1 заедно с цялата 
събрана в хода на конкурсната процедура до-
кументация се представя на съответния орган 
по чл. 3, ал. 2.

Чл. 34. Резултатите от конкурса се съобщават 
на кандидатите в тридневен срок от провеж-
дането му писмено. Съобщаването може да се 
извърши и по електронната поща по чл. 4, т. 6.

Раздел VIII
Възникване на трудово правоотношение

Чл. 35. (1) Трудовото правоотношение въз-
никва с лицето, което е класирано на първо 
място, от деня, в който е получило съобщени-
ето за резултата. Органите по чл. 5 сключват 
споразумение по чл. 107 от КТ.

(2) Ако лицето не постъпи на работа в 
2-седмичен срок от получаване на съобщението 
по ал. 1, трудовото правоотношение се смята 
за невъзникнало. В този случай трудовото 
правоотношение възниква със следващия в 
класирането участник в конкурса, за което той 
се уведомява писмено.

(3) При уважителни причини срокът по ал. 2 
може да бъде до три месеца.

Чл. 36. Документацията за всеки конкурс 
се съхранява 3 години.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Заварените към влизане в сила на тази 

наредба конкурси за заемане на длъжността 
„директор“ на държавна или общинска ин-
ституция в системата на предучилищното и 
училищното образование се приключват по 
досегашните условия и ред.

§ 2. В Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута 
и професионалното развитие на учителите, ди-
ректорите и другите педагогически специалисти 
(oбн., ДВ, бр. 61 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 101 
от 2020 г., бр. 80 от 2021 г.) в чл. 33 се правят 
следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Учителският стаж по ал. 1 за длъж-

ността „директор“ на регионалните центрове 
за подкрепа на процеса на приобщаващото 
образование (РЦПППО) и на центровете за 
специална образователна подкрепа трябва да 
е в областта на обучението и/или ресурсното 
подпомагане на деца и ученици със специални 
образователни потребности.“

2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно 
ал. 4 и 5.

§ 3.  Наредбата се приема на основание 
чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и 
училищното образование.

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

Министър: 
Николай Денков

Приложение № 1  
към чл. 8, ал. 1

ДО
……………………………………………….
……………………………………………….

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
за длъжност „директор“ на ………………………………………………………..……..…….

(наименование на институцията)
Населено място  .......................................................................................................................................
Област  .......................................................................................................................................................
Община  .....................................................................................................................................................

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Трите имена на кандидата
Място на раждане
ЕГН
Адрес за кореспонденция
Телефон
Електронна поща

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Вид и степен на завършено висше образование

Наименование на 
вис шето училище

Номер и дата на издаване на дипло-
ма или удостоверение за признаване

Образователно-квалифи-
кационна степен Специалност
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Допълнителна квалификация и правоспособност

Тема/наименование на квали-
фикационната програма и курс

Период и място на провеждане Получени дипломи, сертифика-
ти и удостоверения

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

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

.....................................................................................................................................................................
Забележка. Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с 

придобиване на образователно-квалификационна степен.

ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Посочете всички организации, в които сте работили, като започнете с последната, в която ра-
ботите или сте били на работа. Посочват се и трудови ангажименти, като свободна професия 
и самонает.

Организации, в които 
сте работили

Период Наименование на зае-
маните длъжности

Основни дейности и 
отговорности

Прилагам следните документи:
1.  ...........................................................................................................................................................
2.  ...........................................................................................................................................................
3.  ...........................................................................................................................................................
Подпис:  Дата:

Информация  за  обработване  на  лични  данни  за  целите  на  провеждане  на  конкурс  за 
заемане на длъжността  „директор“ в държавните и общинските институции в  системата 
на предучилищното и училищното образование съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физиче-
ските лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 
такива данни и  за  отмяна на Директива 95/46/EО  (Общ регламент относно  защитата на 

данните/ОРЗД)
1. Предоставените лични данни на администратора на лични данни са необходими за 

провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските 
институции в системата на предучилищното и училищното образование.

2. При непредставяне на горепосочените лични данни не могат да бъдат изпълнени зако-
новите изисквания за участие в конкурса, установени в нормативните актове.

3. При провеждане на конкурса се осъществява видеонаблюдение. Видеозаписите се съх-
раняват за период от 2 (два) месеца от приключването на конкурса.

4. Администраторът не извършва други действия на обработка по отношение на личните 
данни освен за целите на конкурса в съответствие с приложимото законодателство.

5. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани при спазване на раз-
поредбите на нормативните актове в областта на защита на личните данни и приложимото 
българско и европейско законодателство.

6. Срокът за съхранение на предоставените лични данни е само за периода, за който са 
необходими, с оглед изпълнение на целите, за които са събрани, включително за спазване 
на изискванията на действащата нормативна уредба.

7. Участниците в конкурсната процедура имат право да изискват от администратора 
заличаване или коригиране на личните им данни, обработването на които не отговаря на 
изискванията на ОРЗД и на Закона за защита на личните данни, както и право на жалба до 
надзорен орган.

Запознах се с представената информация, която потвърждавам, че прочетох и разбрах.
Декларатор: ……………………. Дата: …………………………………..
(……………………………………………..........................................................................……………………………………..……..)

(име, презиме и фамилия)
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Приложение № 2 
към чл. 29, ал. 2

Ф О Р М У Л Я Р
от защита на концепция за развитие на институцията чрез интервю

Кандидат: …………................................................................…………………………………………………………………………...
(име, фамилия и подпис)

за длъжността „директор“ на .....................................................………………………………………………………………

КРИТЕРИИ РЕЗУЛТАТ
1. Умения за представяне на синтезирано и структурирано изложение по концепцията
2. Съответствие на концепция за стратегическо управление на институцията с нейната специфика 
и характерни особености
3. Аргументираност на направените предложения при защита на концепцията
4. Визия за дългосрочно развитие на институцията 
5. Съответствие на необходимите ресурси – финансови, човешки и материални, със заложените в 
концепцията дейности 
6. Съответствие с техническите изисквания по чл. 8, ал. 3, т. 5 при разработването на концепцията 
7. Мотивация за заемане на длъжността
8. Нагласа за работа в екип
9. Нагласа за усъвършенстване
10. Комуникационни умения
ОБЩ РЕЗУЛТАТ 

Член на комисията ……………….……........................................................……………………………………………………
(име, фамилия, подпис и дата)

Всеки член на комисията самостоятелно оценява изложението и отговорите на кандидата 
по всеки един от критериите с оценка от 1 до 5:

· „5“ – напълно отговаря на изискванията;
· „4“ – в голяма степен отговаря на изискванията;
· „3“ – в средна степен отговаря на изискванията;
· „2“ – в малка степен отговаря на изискванията;
· „1“ – не отговаря на изискванията.
Забележки:
1. Членовете на комисията попълват формуляр за всеки кандидат. Индивидуалната оценка на 

кандидата от защитата на концепцията, получена от отделен член на комисията, е сбор от оценките 
по отделните критерии с точност до единица.

2. Кандидатите се подписват на формуляра преди защитата на концепцията.

Приложение № 3 
към чл. 30, ал. 3

Ф О Р М У Л Я Р
за окончателните резултати на кандидатите

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса
Име, презиме и фамилия 

на кандидата
Резултат от писмения 
изпит – тест – модул 1 

и модул 2

Резултат от защитата на 
концепцията за стратегическо 

управление

Окончателен 
резултат

1.
2.
3.
4.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:
1. ...................................................
2. ...................................................
3. ...................................................
4. ...................................................
5. ...................................................
Дата:

4106
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА 

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-21  
от 23 юни 2022 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, 
т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното 
и училищното образование (ЗПУО) във връзка 
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за 
институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, по мотивирано предло-
жение от кмета на община Разград след Решение 
№ 487, отразено в протокол № 34 от 17.05.2022 г. на 
Общинския съвет – Разград, становище от Регио-
налното управление на образованието – Разград, 
и становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-14-13 от 27.05.2022 г. на минис-
търа на образованието и науката, поради трайна 
тенденция на намаляване броя на подлежащите 
на задължително обучение под нормативно оп-
ределения минимум в резултат на демографски 
промени и миграционни процеси, считано от 
1.09.2022 г. закривам ОУ „Кирил и Методий“ –  
с. Киченица, община Разград, област Разград.

1. Учениците от ОУ „Кирил и Методий“ –  
с. Киченица, община Разград, област Разград, 
да продължат обучението си в ОУ „Георги Сава 
Раковски“ – с. Раковски, община Разград, област 
Разград, при условията на чл. 12 от ЗПУО. 

2. Задължителната документация на ОУ „Ки-
рил и Методий“ – с. Киченица, община Разград, 
област Разград, да се съхранява в ОУ „Георги 
Сава Раковски“ – с. Раковски, община Разград, 
област Разград.

3. Имуществото на ОУ „Кирил и Методий“ –  
с. Киченица, община Разград, област Разград, 
което е общинска собственост, се предоставя 
за управление със заповед на кмета на община 
Разград. 

4. Имуществото, собственост на ОУ „Кирил 
и Методий“ – с. Киченица, община Разград, 
област Разград, се предоставя на ОУ „Георги 
Сава Раковски“ – с. Раковски, община Разград, 
област Разград.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
Н. Денков

3875

ЗАПОВЕД № РД-14-22  
от 23 юни 2022 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, 
т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното 
и училищното образование (ЗПУО) във връзка 
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за 

институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование, по мотивирано 
предложение от кмета на община Лозница след 
Решение № 254, отразено в протокол № 40 от 
27.04.2022 г. на Общинския съвет – Лозница, 
становище от Регионалното управление на обра-
зованието – Разград, и становище на експертната 
комисия, назначена със Заповед № РД-14-13 от 
27.05.2022 г. на министъра на образованието и 
науката, поради трайна тенденция на намаляване 
броя на подлежащите на задължително обучение 
под нормативно определения минимум в резултат 
на демографски промени и миграционни процеси, 
считано от 15.09.2022 г. закривам ОУ „Кирил и 
Методий“ – с. Трапище, община Лозница, област 
Разград.

1. Учениците от ОУ „Кирил и Методий“ –  
с. Трапище, община Лозница, област Разград, 
да продължат обучението си в ОУ „Виделина“ –  
с. Сейдол, община Лозница, област Разград, при 
условията на чл. 12 от ЗПУО. 

2. Задължителната документация на ОУ „Иван 
Вазов“ – с. Весе лина, община Лозница, област 
Разград, да се съхранява в ОУ „Виделина“ – 
с. Сейдол, община Лозница, област Разград.

3. Имуществото на ОУ „Кирил и Методий“ –  
с. Трапище, община Лозница, област Разград, 
което е общинска собственост, се предоставя 
за управление със заповед на кмета на община 
Лозница. 

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
Н. Денков

3876

ЗАПОВЕД № РД-14-23  
от 23 юни 2022 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, 
т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното 
и училищното образование (ЗПУО) във връзка 
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за 
институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, по мотивирано предло-
жение от кмета на община Лозница след Решение 
№ 255, отразено в протокол № 40 от 27.04.2022 г. на 
Общинския съвет – Лозница, становище от Реги-
оналното управление на образованието – Разград, 
и становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-14-13 от 27.05.2022 г. на минис-
търа на образованието и науката, поради трайна 
тенденция на намаляване броя на подлежащите на 
задължително обучение под нормативно определе-
ния минимум в резултат на демографски промени 
и миграционни процеси, считано от 15.09.2022 г. 
закривам ОУ „Иван Вазов“, с. Веселина, община 
Лозница, област Разград.

1. Учениците от ОУ „Иван Вазов“ – с. Весе-
лина, община Лозница, област Разград, да про-
дължат обучението си в ОУ „Христо Ботев“ –  
с. Гороцвет, община Лозница, област Разград, 
при условията на чл. 12 от ЗПУО. 
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2. Задължителната документация на ОУ „Иван 
Вазов“ – с. Веселина, община Лозница, област 
Разград, да се съхранява в ОУ „Христо Ботев“ – с. 
Гороцвет, община Лозница, област Разград.

3. Имуществото на ОУ „Иван Вазов“ – с. Ве-
селина, община Лозница, област Разград, което 
е общинска собственост, се предоставя за упра-
вление със заповед на кмета на община Лозница.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
Н. Денков

3877

ЗАПОВЕД № РД-14-24 
от 23 юни 2022 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, 
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното 
и училищното образование (ЗПУО) във връзка 
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за 
институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование, по мотивирано 
предложение от кмета на община Съединение 
след Решение № 21, отразено в протокол № 6 от 
19.05.2021 г. на Общинския съвет – Съединение, 
становище от Регионалното управление на обра-
зованието – Пловдив, и становище на експертната 
комисия, назначена със Заповед № РД-14-13 от 
27.05.2022 г. на министъра на образованието и 
науката, за учебната 2022/2023 година определям 
допълнителен адрес на сградата, в която се про-
вежда обучението на учениците от НУ „Любен 
Каравелов“ – гр. Съединение, община Съедине-
ние, област Пловдив, както следва: ул. Георги 
Димитров № 4, с. Царимир, община Съединение, 
област Пловдив.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
Н. Денков

3878

ЗАПОВЕД № РД-14-26 
от 27 юни 2022 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1, 
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното 
и училищното образование (ЗПУО) във връзка 
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за 
институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, по мотивирано пред-
ложение от директора на Центъра за специална 
образователна подкрепа – гр. Велико Търново, 
след решение на педагогическия съвет, отразено в 
протокол № 8 от 30.05.2022 г., становище на Реги-
оналното управление на образованието – Велико 
Търново, и становище на експертната комисия, 
назначена със Заповед № РД-14-13 от 27.05.2022 г. 
на министъра на образованието и науката, и при 
спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 от ЗПУО 
и чл. 8, т. 1, буква „а“ от наредбата, считано от 
15.09.2022 г. определям наименованието на Цен-
търа за специална образователна подкрепа – гр. 

Велико Търново, както следва: Център за спе-
циална образователна подкрепа „Свети Теодосий 
Търновски“ – гр. Велико Търново, община Велико 
Търново, област Велико Търново.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
Н. Денков

4030

ОБЩИНА КРИЧИМ

РЕШЕНИЕ № 225  
от 14 юни 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 127, ал. 6 и 12, 
чл. 105, т. 1 и чл. 5, ал. 1 от Закона за устрой-
ство на територията, като взе предвид доклад с  
вх. № РД-01-08-94/2.06.2022 г. от Атанас Кал-
чев, кмет на община Кричим, протокол № 20/ 
15.12.2021 г. на ОЕСУТ на Община Кричим Об-
щинският съвет – Кричим, реши:

1. Одобрява общ устройствен план на община 
Кричим – окончателен проект, заедно с тексто-
ви и графични материали, екологична оценка и 
правила и нормативи за прилагането на ОУП на 
община Кричим, неразделна част от настоящото 
решение.

2. Възлага на кмета на община Кричим ре-
шението на общинския съвет за одобряване на 
общия устройствен план – окончателен проект, 
да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се 
публикува в Единния публичен регистър по ус-
тройство на територията по чл. 5а. Одобреният 
общ устройствен план да се публикува в интернет 
страницата на Община Кричим в 7-дневен срок 
от одобряването му.

3. Общият устройствен план може да се 
обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона 
за устройство на територията чрез Общин-
ския съвет – Кричим, пред Административния 
съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ на настоящото решение 
за одобряването му, от собствениците на не-
движими имоти, непосредствено засегнати от 
неговите предвиждания. Обжалването не спира 
изпълнението на плана.

Председател:  
А. Хаджиева

4018

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 146 
от 23 юни 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с 
ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, чл. 1, 
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 във връзка 
с чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за при-
ватизация и следприватизационен контрол, чл. 5, 
чл. 6, ал. 1, чл. 8 и 9 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., 
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и Решение № 11 от 24.02.2022 г., взето с протокол 
№ 2 на Общинския съвет – Пазарджик, реши:

1. Приема приложените към предложението на 
заместник-кмета на община Пазарджик: анализ на 
правното състояние, информационен меморандум 
и приватизационна оценка на 20 % от капитала 
на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик“ – АД, 
ЕИК 201552200, със седалище и адрес на упра-
вление: Пазарджик, ул. Христо Касапвелев № 5, 
а именно 955 748 броя обикновени поименни 
акции, в което дружество Община Пазарджик 
има 50 % акционерно участие.

2. Приема решение за продажба по реда на 
ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване на 
описаните в т. 1 обикновени поименни акции.

3. Определя условията на търга на описаните 
в т. 1 обикновени поименни акции, като:

3.1. Началната тръжна цена на 20 % от капитала 
на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик“ – АД, 
ЕИК 201552200, със седалище и адрес на упра-
вление: Пазарджик, ул. Христо Касапвелев № 5, а 
именно 955 748 броя обикновени поименни акции, 
в което дружество Община Пазарджик има 50 % 
акционерно участие, е в размер на 621 236,20 лв. 

3.2. Стъпка на наддаване: 6212,36 лв., пред-
ставляваща 1 на сто от началната тръжна цена.

3.3. Размер на депозита и краен срок на вна-
сянето му: депозитът е в размер на 559 112,58 лв., 
която сума представлява 90 % от началната тръж-
на цена и следва да бъде постъпила в банковата 
сметка, посочена в тръжната документация, в 
срок до 17 ч. на 15-ия ден включително от да-
тата на обнародването на настоящото решение 
в „Държавен вестник“. Ако последният ден от 
срока е неприсъствен, срокът изтича в първия 
следващ присъствен ден.

3.4. Място на закупуване на тръжната доку-
ментация и цената є: тръжната документация 
(включваща и информационния меморандум) 
се закупува на гише „Ксерокс“ в Центъра за 
информация и услуги на гражданите, намиращ 
се на партерния етаж на сградата на общинската 
администрация – Пазарджик, в гр. Пазарджик, 
бул. България № 2. Цената на тръжната доку-
ментация е 500 лв.

3.5. Срок за закупуване на тръжната доку-
ментация: до 17 ч. на 10-ия ден от датата на 
обнародването на настоящото решение в „Дър-
жавен вестник“. Ако последният ден от срока е 
неприсъствен, срокът изтича в първия следващ 
присъствен ден.

3.6. Срок за подаване на предложения за учас-
тие в търга: до 17 ч. на 15-ия ден включително от 
датата на обнародването на настоящото решение в 
„Държавен вестник“. Ако последният ден от срока 
е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ 
присъствен ден. Предложенията се подават в де-
ловодството на Общинския съвет – Пазарджик, 
намиращо се в сградата на Община Пазарджик 
в гр. Пазарджик, бул. България № 2, ет. 13.

3.7. Срок за оглед на активите на „Тролейбусен 
транспорт – Пазарджик“ – АД, ЕИК 201552200, 
със седалище и адрес на управление: гр. Пазар-
джик, ул. Христо Касапвелев № 5: до 17 ч. на 15-ия 
ден включително от датата на обнародването на 
настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако 

последният ден от срока е неприсъствен, срокът 
изтича в първия следващ присъствен ден.

3.8. Място, ден и начален час на провеждане на 
търга: търгът ще се проведе в „Заседателна зала“, 
намираща се на ет. 2 в сградата на общинската 
администрация – Пазарджик, в гр. Пазарджик, 
бул. България № 2, с начален час 11 ч. на 16-ия 
ден от датата на обнародването на настоящото 
решение в „Държавен вестник“. Ако този ден е 
неприсъствен, търгът ще се проведе в първия 
следващ присъствен ден. 

3.9. Предварителни квалификационни изиск-
вания към участниците в търга: няма. 

3.10. В публичния търг с явно наддаване могат 
да участват при равни условия всички физически 
и юридически лица, с изключение на:

 – дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, и на контро-
лираните от тях лица по чл. 3, т. 9 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с пре-
ференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици, 
включително чрез пряко и/или косвено участие;

 – физическите и юридическите лица, чле-
новете на управителните и контролните органи 
на юридическите лица, включени в списъка по 
Закона за информация относно необслужвани 
кредити, освен ако са погасили задълженията си;

 – лицата с непогасени парични задължения 
към Община Пазарджик и публични задължения 
по чл. 87, ал. 6 от ДОПК. 

В случай че участниците са търговци по сми-
съла на Търговския закон или юридически лица, 
които не са търговци по смисъла на Търговския 
закон, допълнително изискване е да не са в 
производство по ликвидация, да не са обявени 
в несъстоятелност и да не са в производство по 
несъстоятелност.

3.11. Собствеността върху 20 % от капитала 
на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик“ – АД, 
ЕИК 201552200, със седалище и адрес на упра-
вление: Пазарджик, ул. Христо Касапвелев № 5, а 
именно 955 748 броя обикновени поименни акции, 
в което дружество Община Пазарджик има 50 % 
акционерно участие, се прехвърля след заплащане 
на достигнатата на търга цена и подписване на 
приватизационния договор. 

4. Утвърждава тръжната документация – при-
ложение № 1.

5. Определя комисия за организирането и про-
веждането на търга в състав от 7 членове, както 
следва: председател: Георги Гайдаров – директор 
на дирекция БОС; членове: 1. Анна Николо-
ва – юрисконсулт в дирекция ПО; 2. Теменушка 
Иванова – началник-отдел УОС; 3. Надежда 
Дончева – гл. експерт в дирекция БОС; 4. Иванка 
Вълкова – гл. експерт в дирекция БОС; 5. Георги 
Георгиев – общински съветник; 6. Малина Кон-
сулова-Златева – общински съветник; резервни 
членове: 1. Северина Грозданова – юрисконсулт 
в дирекция ПО; 2. Лиляна Мърхова-Присаднико-
ва. Определя възнаграждение за всеки член на 
комисията по 300 лв.

Председател:  
Х. Харалампиев

3863



БРОЙ 52  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  31   

53. – Националната  агенция  за  приходите, 
Териториална  дирекция – Велико  Търново, 
дирекция „Събиране“, отдел „Публични взе-
мания“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с 
постановление за възлагане на недвижим имот с 
изх. № С220004-091-0000598/31.05.2022 г. възлага 
на Даниел Йорданов Бойчев, ЕГН 8710034409, 
следния недвижим имот: земя и сграда: 96/1070 
ид. ч. от урегулиран поземлен имот, целият с 
площ 1070 кв. м, представляващ УПИ І в кв. 
38 по плана на с. Вонеща вода, намиращ се в  
с. Вонеща вода, община Велико Търново, област 
Велико Търново, с граници на УПИ – от три 
страни улица и имот ІІ 155, придобит с нотари-
ален акт № 1112, том 6, рег. № 7347, дело № 601 
от 2002 г., вписан в СВ – Велико Търново, с вх. 
рег. № 6644 от 20.12.2002 г., акт № 198, том 12, 
дело № 3009/2002 г., ведно с построената в него 
двуетажна административна сграда с масивна 
конструкция и застроена площ 92 кв. м. Соб-
ствеността преминава у купувача от датата на 
постановлението и същото подлежи на вписване 
от съдията по вписванията при районния съд по 
местонахождението на имота.
4024

165. – Академията  за музикално,  танцово и 
изобразително  изкуство  „Проф.  Асен  Диаман-
диев“ – Пловдив, обявява конкурси за заемане 
на следните академични длъжности: професор в 
област на висше образование 1. Педагогически 
науки, професионално направление 1.3. Педаго-
гика на обучението по…, специалност „Методика 
на обучението по задължително пиано“ – един; 
доценти: в област на висше образование 8. Изку-
ства, професионално направление 8.2. Изобрази-
телно изкуство, специалност „Скулптура“ – един; 
в област на висше образование 8. Изкуства, 
професионално направление 8.3. Музикално и 
танцово изкуство, специалност „Балетно изку-
ство“ – един; в област на висше образование 
8. Изкуства, професионално направление 8.3. 
Музикално и танцово изкуство, специалност 
„Гайда и методика на преподаването є“ – един. 
Срок за подаване на документи – 2 месеца от 
обнародването на обявата в „Държавен вестник“. 
Документи се подават в сградата на ректората на 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, 
адрес: Пловдив 4000, ул. Тодор Самодумов № 2, 
стая № 31; тел.: 0877 88 49 55; приемно време: от 
10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
4026

642. – Медицинският  университет – София, 
Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Це-
комир  Воденичаров,  дмн“, обявява конкурс за 
едно място за професор на 0,25 длъжност в област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт 
по професионално направление 7.1. Медицина и 
специалност „Педиатрия“ за нуждите на Кате-
драта по здравни грижи. Обявата е със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“ 
за нуждите на Факултета по обществено здраве 
„Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при 
Медицинския университет – София. За справки 
и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло 
море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, 
Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Це-
комир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 
579 – сектор „Наука“.
4038

37. – Националният  военен  университет 
„Васил Левски“ – гр. Велико Търново, обявява 
конкурси за прием на докторанти през учебната 
2022 – 2023 г., както следва: по докторска про-
грама „Организация и управление извън сферата 
на материалното производство (национална си-
гурност)“, тема за разработване на дисертацио-
нен труд – „Усъвършенстване на електронното 
разузнаване в Сухопътни войски на Българската 
армия“, редовна форма на обучение, категория 
на обучаемия – офицер; по докторска програма 
„Комуникационни мрежи и системи“, тема за 
разработване на дисертационен труд – „Изслед-
ване на възможностите за съвместно приложе-
ние на шумоустойчиво кодиране и шифриране в 
комуникационните системи“, задочна форма на 
обучение, категория на обучаемия – офицер; по 
докторска програма „Автоматизирани системи за 
обработка на информацията и управление“, тема 
за разработване на дисертационен труд – „Из-
следване на възможности за скрито предаване 
на информация при управлението на военни 
формирования“, задочна форма на обучение, 
категория на обучаемия – офицер. Условията, 
изискванията към кандидатите и необходимите 
документи за кандидатстване по конкурсите са 
обявени със Заповед № ОХ-594 от 21.06.2022 г. на 
министъра на отбраната на Република България и 
са публикувани на сайта на университета, линк: 
https://www.nvu.bg/node/1155. Срок за подаване на 
документи – 28.09.2022 г. Документи се подават 
в регистратурата за некласифицирана информа-
ция на НВУ „Васил Левски“; тел. за контакт: 
062/618822; Siemens: 62364.
4025

530. – Великотърновският университет „Св. 
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за: доцент 
по: област на висше образование 3. Социални, 
стопански и правни науки, професионално направ-
ление 3.8. Икономика (Финанси, парично обра-
щение, кредит и застраховка – Финанси) – един; 
главни асистенти по: област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, професионално направле-
ние 2.2. История и археология (Нова история на 
България) – един; област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, професионално направ-
ление 2.2. История и археология (История на 
българските земи XV – XVII век) – един; област 
на висше образование 8. Изкуства, професионално 
направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуст-
вознание и изобразително изкуство – Графичен 
дизайн и визуални комуникации) – един; област 
на висше образование 8. Изкуства, професио-
нално направление 8.2. Изобразително изкуство 
(Изкуствознание и изобразително изкуство – Жи-
вопис) – един; област на висше образование 
8. Изкуства, професионално направление 8.2. 
Изобразително изкуство (Изкуствознание и изоб-
разително изкуство – Рисуване) – един; област на 
висше образование 8. Изкуства, професионално 
направление 8.2. Изобразително изкуство (Из-
куствознание и изобразително изкуство – Стено-
пис) – един, всички със срок 2 месеца от обна-
родването в „Държавен вестник“. Документи се 
подават в ректората, отдел „Човешки ресурси“, 
стая 307 и 305, тел.: 062/618-308 и 062/618-368.
3997

1. – Висшето  училище  по  застраховане  и 
финанси  (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за 
заемане на академичната длъжност професор 
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по професионалното направление 3.7. Админи-
страция и управление (Управление на човешки 
ресурси, лидерство и организационна промя-
на) – един, със срок 4 месеца от обнародване 
на обявата в „Държавен вестник“. Справки и 
документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. 
Гусла № 1, тел. 02/4015829.
4008

2. – Висшето  училище  по  застраховане  и 
финанси  (ВУЗФ) – София,  обявява конкурс за 
заемане на академичната длъжност доцент по 
професионалното направление 3.7. Админи-
страция и управление (Публично управление 
и образователни стратегии) – един, със срок 
4 месеца от обнародване на обявата в „Държавен 
вестник“. Справки и документи: ВУЗФ, София, 
кв. Овча купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/4015829.
4009

3. – Висшето  училище  по  застраховане  и 
финанси  (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за 
заемане на академичната длъжност доцент по 
професионалното направление 3.7. Администра-
ция и управление (Управление и иновации в 
туризма) – един, със срок 4 месеца от обнарод-
ване на обявата в „Държавен вестник“. Справки 
и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. 
Гусла № 1, тел. 02/4015829.
4010

4. – Висшето  училище  по  застраховане  и 
финанси  (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за 
заемане на академичната длъжност доцент по 
професионалното направление 3.7. Администра-
ция и управление (Организационно лидерство и 
психологически аспекти на управлението) – един, 
със срок 4 месеца от обнародване на обявата 
в „Държавен вестник“. Справки и документи: 
ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла № 1, 
тел. 02/4015829.
4011

5. – Висшето  училище  по  застраховане  и 
финанси  (ВУЗФ) – София,  обявява конкурс за 
заемане на академичната длъжност доцент по 
професионалното направление 3.8. Икономика 
(Бюджетно управление и иновативни бюджетни 
методики) – един, със срок 4 месеца от обнарод-
ване на обявата в „Държавен вестник“. Справки 
и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. 
Гусла № 1, тел. 02/4015829.
4012

6. – Висшето  училище  по  застраховане  и 
финанси  (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за 
заемане на академичната длъжност доцент по 
професионалното направление 3.8. Икономика 
(Публични финанси и икономика на благосъсто-
янието) – един, със срок 4 месеца от обнародване 
на обявата в „Държавен вестник“. Справки и 
документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. 
Гусла № 1, тел. 02/4015829.
4013

7. – Висшето  училище  по  застраховане  и 
финанси  (ВУЗФ) – София,  обявява конкурс за 
заемане на академичната длъжност доцент по 
професионалното направление 3.8. Икономика 
(Зелена икономика и устойчиви финанси) – един, 
със срок 4 месеца от обнародване на обявата 
в „Държавен вестник“. Справки и документи: 
ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла № 1, 
тел. 02/4015829.
4014

8. – Висшето  училище  по  застраховане  и 
финанси  (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за 
заемане на академичната длъжност доцент по 
професионалното направление 3.8. Икономика 
(Капиталови пазари и инвестиционен менидж-
мънт) – един, със срок 4 месеца от обнародване 
на обявата в „Държавен вестник“. Справки и 
документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. 
Гусла № 1, тел. 02/4015829.
4015

81. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява 
конкурси за задочна докторантура по следните 
професионални направления: 9.2. Военно дело за 
военнослужещ в катедра „Организация и упра-
вление на военни формирования на тактическо 
ниво“ на факултет „Навигационен“ по докторска 
програма „Организация и управление на въоръ-
жените сили“, тема „Правила за прилагане на 
сила от военните кораби в процеса на контрол 
на корабоплаването, адаптирани към рисковете 
и заплахите за морската сигурност и безопас-
ност“ – за едно място, със срок 2 месеца от об-
народването в „Държавен вестник“; 9.2. Военно 
дело за военнослужещ в катедра „Организация 
и управление на военни формирования на так-
тическо ниво“ на факултет „Навигационен“ по 
докторска програма „Организация и управление 
на въоръжените сили“, тема „Адаптиране и спо-
собностите на ВМС за управление на екологичните 
кризи в морските пространства“ – за едно място, 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“; 9.2. Военно дело за военнослужещ в 
катедра „Организация и управление на военни 
формирования на тактическо ниво“ на факултет 
„Навигационен“ по докторска програма „Орга-
низация и управление на въоръжените сили“, 
тема „Модел на подготовката и провеждането 
на далечно плаване на военен кораб“ – за едно 
място, със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“; 9.2. Военно дело за воен-
нослужещ в катедра „Организация и управление 
на военни формирования на тактическо ниво“ на 
факултет „Навигационен“ по докторска програ-
ма „Организация и управление на въоръжените 
сили“, тема „Повишаване на безопасността в 
притивоминните действия чрез използване на 
безпилотни средства“ – за едно място, със срок  
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
5.3. Комуникационна и компютърна техника за 
цивилен служител в катедра „Информационни 
технологии“ на факултет „Инженерен“ по док-
торска програма „Автоматизирани системи за 
обработка на информация и управление“, тема 
„Изследване на криптографски методи за защи-
та на информацията“ – за едно място, със срок  
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
5.3. Комуникационна и компютърна техника за 
цивилен служител в катедра „Информацион-
ни технологии“ на факултет „Инженерен“ по 
докторска програма „Автоматизирани системи 
за обработка на информация и управление“, 
тема „Подходи за създаване на сценарии за 
провеждане на занятия и учения за подготовка 
на специалисти по киберсигурност“ – със срок  
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
5.3. Комуникационна и компютърна техника за 
цивилен служител в катедра „Информационни 
технологии“ на факултет „Инженерен“ по док- 
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торска програма „Автоматизирани системи за 
обработка на информация и управление“, тема 
„Изграждане и изследване на модел на виртуа-
лен киберполигон за подготовка и обучение на 
специалисти по киберсигурност“ – със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
5.3. Комуникационна и компютърна техника за 
цивилен служител в катедра „Информационни 
технологии“ на факултет „Инженерен“ по док-
торска програма „Автоматизирани системи за 
обработка на информация и управление“, тема 
„Възможности за обединяване и оценка на дан-
ни, събирани от автономни системи“ – със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация за ци-
вилен служител в катедра „Електротехника“ на 
факултет „Инженерен“ по докторска програма 
„Електроснабдяване и електрообзавеждане по 
отрасли (на кораба)“, тема „Управление на тягови 
електродвигатели“ – със срок 2 месеца от обна-
родването в „Държавен вестник“; 5.5. Транспорт, 
корабоплаване и авиация за цивилен служител в 
катедра „Електротехника“ на факултет „Инжене-
рен“ по докторска програма „Електроснабдяване 
и електрообзавеждане по отрасли (на кораба)“, 
тема „Изследване влиянието на азимутното 
задвижване, използвано при фериботи върху ико-
номията на гориво и количеството отработени 
газове“ – със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“; 9.1. Национална сигурност 
за военнослужещ в катедра „Национална сигур-
ност“ на факултет „Навигационен“ по докторска 
програма „Военнополитически аспекти на мор-
ската сигурност“, тема „Необходимост от анализ 
на взаимодействието на държавните органи и 
институции в цивилния и военния сектор при 
кризи на сигурността в националните морски 
пространства на страната“ – със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. 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“, ул. Васил 
Друмев“ № 73, регистратура за некласифицирана 
информация, ет. 1.
4016

40. – Институтът по отбрана „Професор Цве-
тан Лазаров“, София, съобщава, че със Заповед 
№ ОХ-594 от 21.06.2022 г. на министъра на от-
браната са обявени конкурси за прием на задоч-
ни докторанти в института през учебната 
2022 – 2023 г. съгласно списък на научните про-
блеми/теми, по които може да се кандидатства 
за обучение в докторантура в Института по от-
брана „Проф. Цветан Лазаров“, както следва: I. 
научен проблем/тема: Нови концепции за моноку-
ляр за нощно виждане – развитие и функционал-
ности; 1. област на висшето образование: 5. 
Технически науки; 2. професионално направление: 
5.1. Машинно инженерство; 3. докторска програ-
ма: Оптични и лазерни уреди и методи; 4. форма 
на обучение: задочна форма (цивилен служител 
или гражданско лице извън системата на МО, 
СППМО и БА); II. научен проблем/тема: Макси-
мализация дължината на кумулативна струя при 
вариране профила на елементи от заряда; 1. област 
на висшето образование: 5. Технически науки; 2. 
професионално направление: 5.1. Машинно ин-
женерство; 3. докторска програма: Динамика, 

балистика и управление на полета на летателни 
апарати; 4. форма на обучение: задочна форма 
(цивилен служител или гражданско лице извън 
системата на МО, СППМО и БА); III. научен 
проблем/тема: Изследване формирането на куму-
лативна струя със зададен градиент на скоростта 
по нейната дължина; 1. област на висшето обра-
зование: 5. Технически науки; 2. професионално 
направление: 5.1. Машинно инженерство; 3. док-
торска програма: Динамика, балистика и упра-
вление на полета на летателни апарати; 4. форма 
на обучение: задочна форма (цивилен служител 
или гражданско лице извън системата на МО, 
СППМО и БА); IV. научен проблем/тема: Нано-
композити за балистична защита; 1. област на 
висшето образование: 5. Технически науки; 2. 
професионално направление: 5.10. Химични тех-
нологии; 3. докторска програма: Химични тех-
нологии, свързани със сигурността и отбраната; 
4. форма на обучение: задочна форма (цивилен 
служител или гражданско лице извън системата 
на МО, СППМО и БА); V. научен проблем/тема: 
Изследване, разработване и внедряване на системи 
от възобновяеми енергийни източници, приложими 
в сектора сигурност и отбрана; 1. област на вис-
шето образование: 5. Технически науки; 2. про-
фесионално направление: 5.10. Химични техно-
логии; 3. докторска програма: Химични техно-
логии, свързани със сигурността и отбраната; 4. 
форма на обучение: задочна форма (цивилен 
служител или гражданско лице извън системата 
на МО, СППМО и БА); VI. научен проблем/тема: 
Дневен колиматорен мерник за автоматични голя-
мокалибрени оръжейни системи; 1. област на вис-
шето образование: 5. Технически науки; 2. про-
фесионално направление: 5.1. Машинно инже-
нерство; 3. докторска програма: Оптични и ла-
зерни уреди и методи; 4. форма на обучение: 
задочна форма (цивилен служител или граждан-
ско лице извън системата на МО, СППМО и БА); 
VII. научен проблем/тема: Оптимизиране еколо-
гичната ефективност на методи за утилизация на 
взривни вещества; 1. област на висшето образо-
вание: 5. Технически науки; 2. професионално 
направление: 5.10. Химични технологии; 3. док-
торска програма: Химични технологии, свързани 
със сигурността и отбраната; 4. форма на обуче-
ние: задочна форма (военнослужещ, цивилен 
служител или гражданско лице извън системата 
на МО, СППМО и БА); VIII. научен проблем/
тема: Оптимизиране екологичната ефективност 
на методи за утилизация на барутни състави; 1. 
област на висшето образование: 5. Технически 
науки; 2. професионално направление: 5.10. Хи-
мични технологии; 3. докторска програма: Хи-
мични технологии, свързани със сигурността и 
отбраната; 4. форма на обучение: задочна форма 
(военнослужещ, цивилен служител или граждан-
ско лице извън системата на МО, СППМО и БА); 
IX. научен проблем/тема: Общество на знанието, 
развитие на иновации и изграждане на отбрани-
телни способности: стратегии за идентифициране 
на перспективни технологии и подходи за тяхното 
приложение в отбраната; 1. област на висшето 
образование: 3. Социални, стопански и правни 
науки; 2. професионално направление: 3.1. Со-
циология, антропология и науки за културата; 3. 
докторска програма: Социология на отбраната и 
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сигурността; 4. форма на обучение: задочна фор-
ма (цивилен служител или гражданско лице 
извън системата на МО, СППМО и БА); X. нау-
чен проблем/тема: Изграждане и управление на 
Системата за национална сигурност; 1. област на 
висшето образование: 9. Сигурност и отбрана; 2. 
професионално направление: 9.1. Национална 
сигурност; 3. докторска програма: Организация 
и управление извън сферата на материалното 
производство (управление на сигурността и от-
браната); 4. форма на обучение: задочна форма 
(цивилен служител или гражданско лице извън 
системата на МО, СППМО и БА); XI. научен 
проблем/тема: Възможности за усъвършенстване 
на Националната система за управление при кризи; 
1. област на висшето образование: 9. Сигурност 
и отбрана; 2. професионално направление: 9.1. 
Национална сигурност; 3. докторска програма: 
Организация и управление извън сферата на 
материалното производство (управление на си-
гурността и отбраната); 4. форма на обучение: 
задочна форма (цивилен служител или граждан-
ско лице извън системата на МО, СППМО и БА); 
ХII. научен проблем/тема: Методи за изпитване 
и оценяване на влиянието на симулирани клима-
тични фактори върху промяната на физикомеха-
ничните свойства на материали за обувни изделия; 
1. област на висшето образование: 5. Технически 
науки; 2. професионално направление: 5.1. Ма-
шинно инженерство; 3. докторска програма: 
Методи за контролиране и изпитвания на мате-
риали, изделия и апаратура; 4. форма на обучение: 
задочна форма (цивилен служител или граждан-
ско лице извън системата на МО, СППМО и БА); 
XIII. научен проблем/тема: Методи за детайли-
зиране на обща оперативна картина; 1. област на 
висшето образование: 5. Технически науки; 2. 
професионално направление: 5.2. Електротехни-
ка, електроника и автоматика; 3. докторска 
програма: Автоматизирани системи за обработ-
ка на информация и управление; 4. форма на 
обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен 
служител или гражданско лице извън системата 
на МО, СППМО и БА); XIV. научен проблем/
тема: Изследване шумоустойчивостта на радио-
приемници в импровизирани взривни устройства 
при противодействие от взривяване; 1. област на 
висшето образование: 5. Технически науки; 2. 
професионално направление: 5.3. Комуникаци-
онна и компютърна техника; 3. докторска про-
грама: Радиопредавателна и радиоприемна тех-
ника; 4. форма на обучение: задочна форма 
(военнослужещ, цивилен служител или граждан-
ско лице извън системата на МО, СППМО и БА); 
XV. научен проблем/тема: Изследване на инфор-
мационната сигурност в клас безжични мрежи; 1. 
област на висшето образование: 5. Технически 
науки; 2. професионално направление: 5.3. Ко-
муникационна и компютърна техника; 3. доктор-
ска програма: Информационни технологии и 
киберсигурност; 4. форма на обучение: задочна 
форма (военнослужещ, цивилен служител или 
гражданско лице извън системата на МО, 
СППМО и БА); XVI. научен проблем/тема: Из-
следване на бистатични и мултистатични пасив-
ни радарни системи за откриване на безпилотни 
летателни апарати; 1. област на висшето обра-
зование: 5. Технически науки; 2. професионално 

направление: 5.3. Комуникационна и компютър-
на техника; 3. докторска програма: Радиолокация 
и радионавигация; 4. форма на обучение: задоч-
на форма (цивилен служител или гражданско 
лице извън системата на МО, СППМО и БА); 
XVII. научен проблем/тема: Възможности за 
използване на елементи на изкуствения интелект 
при провеждане на кибероперации; 1. област на 
висшето образование: 5. Технически науки; 2. 
професионално направление: 5.3. Комуникаци-
онна и компютърна техника; 3. докторска про-
грама: Информационни технологии и киберси-
гурност; 4. форма на обучение: задочна форма 
(военнослужещ); XVIII. научен проблем/тема: 
Системи за управление на безпилотни летателни 
средства в условия на влошена електромагнитна 
среда; 1. област на висшето образование: 5. Тех-
нически науки; 2. професионално направление: 
5.3. Комуникационна и компютърна техника; 
3. докторска програма: Информационни техно-
логии и киберсигурност; 4. форма на обучение: 
задочна форма (военнослужещ, цивилен служител 
или гражданско лице извън системата на МО, 
СППМО и БА); XIX. научен проблем/тема: Из-
следване състоянието на околната среда чрез 
анализиране на сензорни данни с помощта на из-
куствен интелект; 1. област на висшето образо-
вание: 5. Технически науки; 2. професионално 
направление: 5.3. Комуникационна и компютър-
на техника; 3. докторска програма: Информаци-
онни технологии и киберсигурност; 4. форма на 
обучение: задочна форма (цивилен служител или 
гражданско лице извън системата на МО, 
СППМО и БА); XX. научен проблем/тема: Из-
следване възможностите за извличане на знания 
от сензорни данни при оценка на кризисна обста-
новка; 1. област на висшето образование: 5. Тех-
нически науки; 2. професионално направление: 
5.3. Комуникационна и компютърна техника; 3. 
докторска програма: Информационни технологии 
и киберсигурност; 4. форма на обучение: задочна 
форма (военнослужещ, цивилен служител или 
гражданско лице извън системата на МО, 
СППМО и БА). Забележка: За подробности и 
срокове за обявените конкурси – в Заповед № ОХ-
594 от 21.06.2022 г., на сайта на Министерството 
на отбраната (www.mod.bg), а за допълнителна 
инфор мация по отношение на темите – и на 
сайта на Института по отбрана „Професор Цве-
тан Лазаров“ (http://di.mod.bg).
4031

29. – Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съоб-
щава, че започва производство по изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
отстраняване на явна фактическа грешка въз осно-
ва на проекти, изработени от правоспособно лице 
по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти 
с идентификатори: за с. Кладница, община Пер-
ник – 37174.1.129, 37174.1.130, 37174.2.1, 37174.2.2, 
37174.2.5, 37174.2.8, 37174.2.9, 37174.2.10, 37174.2.11, 
37174.2.15, 37174.2.29, 37174.2.30, 37174.2.31, 37174.2.32, 
37174.2.35, 37174.2.36, 37174.2.41, 37174.2.42, 37174.2.45, 
37174.2.804, 37174.2.808, 37174.4.5, 37174.4.125, 
37174.4.126, 37174.4.127, 37174.4.128, 37174.4.130, 
37174.4.132, 37174.4.133, 37174.4.328, 37174.4.329, 
37174.4.333, 37174.5.45, 37174.5.89, 37174.6.158, 
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37174.6.344, 37174.6.348, 37174.11.1, 37174.11.4, 
37174.11.10, 37174.11.11, 37174.11.12, 37174.11.18, 
37174.11.30, 37174.13.270, 37174.13.273, 37174.13.274, 
37174.13.275, 37174.13.276, 37174.13.277, 37174.13.278, 
37174.13.279, 37174.13.280, 37174.13.281, 37174.13.318, 
37174.13.319, 37174.13.329, 37174.13.332, 37174.13.334, 
37174.13.335, 37174.13.336, 37174.13.442, 37174.13.458, 
37174.13.460, 37174.13.461, 37174.13.638, 37174.13.651, 
37174.13.822, 37174.18.341, 37174.39.343, 37174.57.3, 
37174.57.4, 37174.58.5, 37174.58.9, 37174.58.10, 
37174.58.19, 37174.58.25, 37174.58.29, 37174.58.47, 
37174.58.50, 37174.58.54, 37174.58.57, 37174.58.59, 
37174.59.8, 37174.59.324, 37174.101.4, 37174.101.84, 
37174.101.89, 37174.101.90, 37174.101.93, 37174.101.94, 
37174.101.116, 37174.101.119, 37174.101.120, 37174.101.121, 
37174.101.122 , 37174.101.123, 37174.101.124 , 
37174.101.125, 37174.101.126 , 37174.101.127, 
37174.101.128 , 37174.101.269, 37174.101.289, 
37174.101.293, 37174.101.298 , 37174.101.301, 
37174.101.379, 37174.101.381 , 37174.101.387, 
37174.101.388, 37174.101.394, 37174.105.57, 37174.105.68, 
37174.105.70, 37174.105.74, 37174.105.413, 37174.105.414, 
37174.105.415, 37174 .105.416 , 37174.105.417, 
37174.105.419, 37174.105.420 , 37174.105.421 , 
37174.105.422 , 37174.105.423, 37174.105.446 , 
37174.105.447, 37174.105.470 , 37174.105.471 , 
37174.105.472 , 37174.105.473, 37174.105.474 , 
37174.105.477, 37174.105.478 , 37174.105.479, 
37174.105.480 , 37174.105.485, 37174.105.487, 
37174.105.489, 37174.105.490 , 37174.105.491, 
37174.105.492 , 37174.105.495, 37174.105.497, 
37174.105.499, 37174.105. 510 , 37174.105. 567, 
37174.105.580 , 37174.105.581, 37174.105.582 , 
37174.105.583, 37174.105.584 , 37174.105.585, 
37174.105.586 , 37174.105.587, 37174.105.588 , 
37174.105.589, 37174.105.591, 37174.105.782 , 
37174.105.783, 37174.105.784 , 37174.105.785, 
37174.105.786 , 37174.105.787, 37174.105.814 , 
37174.105.815, 37174.105.816 , 37174.105.820 , 
37174.105.822 , 37174.105.829, 37174.105.865, 
37174.105.890 , 37174.105.906 , 37174.105.909, 
37174.105.921 , 37174.105.937, 37174.105.961 , 
37174.105.980 , 37174.105.982 , 37174.105.983, 
37174.105.984, 37174.105.995, 37174.114.8; за с. Рударци, 
община Перник – 63152.1.4, 63152.1.116, 63152.1.151, 
63152.1.255, 63152.1.266, 63152.1.322, 63152.1.323, 
63152.1.340, 63152.1.583, 63152.1.785, 63152.2.5, 
63152.2.42, 63152.2.109, 63152.2.244, 63152.2.248, 
63152.2.251, 63152.2.277, 63152.2.305, 63152.2.315, 
63152.2.316, 63152.2.318, 63152.2.322, 63152.2.323, 
63152.2.346, 63152.3.42, 63152.3.43, 63152.3.50, 
63152.3.51, 63152.3.109, 63152.3.110, 63152.3.200, 
63152.4.5, 63152.4.29, 63152.4.30. Проектите за 
изменение се намират в Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Перник. В 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да се запознаят 
с проектите и да изразят писмено становище с 
представяне на доказателства.
3904

29а. – Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съоб-
щава, че започва производство по изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за отстраняване на явна фактическа грешка въз 
основа на проекти, изработени от правоспособно 
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени 
имоти с идентификатори: за с. Малки чифлик, 

община Велико Търново – 46532.5.8, 46532.8.6, 
46532.8.11, 46532.12.14, 46532.12.15, 46532.12.16, 
46532.12.28, 46532.17.35, 46532.76.9, 46532.610.15, 
46532.640.24; за с. Шереметя, община Велико 
Търново – 83123.1.2, 83123.5.2, 83123.5.3, 83123.5.137, 
83123.5.144, 83123.5.145, 83123.5.146, 83123.5.147, 
83123.5.149, 83123.5.155, 83123.5.156, 83123.5.165, 
83123.5.166, 83123.5.172, 83123.5.173, 83123.5.177, 
83123.6.1, 83123.6.2, 83123.6.3, 83123.6.6, 83123.6.189, 
83123.6.190, 83123.6.191, 83123.6.192, 83123.6.193, 
83123.7.5, 83123.7.6, 83123.8.55, 83123.8.56, 83123.9.17, 
83123.9.33, 83123.28.2 , 83123.28.3, 83123.28.4, 
83123.28.5, 83123.1.77; за с. Орловец, община Пол-
ски Тръмбеш – 53905.61.7, 53905.90.34, 53905.96.4, 
53905.96.45, 53905.96.301, 53905.98.4, 53905.98.124, 
53905.98.134, 53905.119.1, 53905.128.1, 53905.130.64, 
53905.130.67, 53905.130.70, 53905.130.113, 53905.144.1, 
53905.144.2, 53905.144.5, 53905.144.7, 53905.144.230; 
за с. Петко Каравелово, община Полски Тръм-
беш – 65471.1.342, 65471.2.2, 65471.2.15, 65471.2.21, 
65471.2.22, 65471.2.23, 65471.2.24, 65471.2.25, 
65471.2.26, 65471.2.27, 65471.2.36, 65471.3.52, 
65471.3.53, 65471.3.59, 65471.5.95, 65471.5.125, 
65471.5.127, 65471.6.1, 65471.6.2, 65471.6.4, 65471.6.5, 
65471.6.9, 65471.6.11, 65471.6.12, 65471.6.14, 65471.9.57, 
65471.27.238, 65471.30.151, 65471.32.342; за с. Полски 
Сеновец, община Полски Тръмбеш – 57340.40.79, 
57340.41.116, 57340.42.43, 57340.44.117, 57340.49.144, 
57340.56.5, 57340.56.91, 57340.56.93, 57340.56.144, 
57340.56.173, 57340.56.178, 57340.56.188, 57340.56.399, 
57340.57.55, 57340.63.93, 57340.65.42, 57340.71.300, 
57340.73.172, 57340.73.181, 57340.73.236, 57340.73.301, 
57340.89.221, 57340.89.354, 57340.124.33, 57340.124.35, 
57340.124.148; за с. Каранци, община Полски 
Тръмбеш – 36405.37.3, 36405.37.7, 36405.37.10, 
36405.37.11, 36405.37.12, 36405.40.12, 36405.40.16, 
36405.40.96, 36405.40.301, 36405.130.3, 36405.130.41, 
36405.131.2, 36405.131.3, 36405.132.2, 36405.132.5, 
36405.132.6, 36405.132.7, 36405.132.11, 36405.144.5, 
36405.145.14; за с. Стефан Стамболово, общи-
на Полски Тръмбеш – 17467.18.474, 17467.45.74, 
17467.46.73, 17467.46.452, 17467.47.1, 17467.47.4, 
17467.47.5, 17467.47.117, 17467.47.118, 17467.47.120, 
17467.52 .7, 17467.55.3, 17467.55.4, 17467.55.5, 
17467.55.12, 17467.55.13, 17467.70.515, 17467.73.126, 
17467.73.134, 17467.73.520, 17467.82.2, 17467.82.111, 
17467.82.122, 17467.107.12, 17467.107.25, 17467.107.40, 
17467.108.499. Проектите за изменение се на-
мират в Службата по геодезия, картография и 
кадастър – Велико Търново. В 14-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
сованите лица могат да се запознаят с проектите 
и да изразят писмено становище с представяне 
на доказателства.
3905

29б. – Службата  по  геодезия,  картография 
и  кадастър – Велико  Търново, на основание 
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети 
кадастралната карта и кадастралните регистри на 
недвижимите имоти за урбанизираните територии 
в землищата на с. Малки чифлик и с. Шереметя, 
община Велико Търново, и с. Орловец, с. Петко 
Каравелово, с. Полски Сеновец, с. Каранци и с. 
Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, 
които са в службата по геодезия, картография 
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да направят писмени възражения по тях 
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пред Службата по геодезия, картография и ка-
дастър – Велико Търново.
3906

11. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП за изменение на плана за улична регулация 
(ИПУР) в участъка от о.т. 539а (стара) – о.т. 800 
(нова) – о.т. 801 (нова) – о.т. 802 (нова) – о.т. 803 
(нова) – о.т. 804 (нова) – о.т. 805 (нова) – о.т. 806 
(нова) до о.т. 508б (стара) и свързаното с това 
изменение на регулацията на прилежащи квартали 
107, 113, 113а и 114, м. Витоша – ВЕЦ Симео-
ново. Проектът е изложен в Район „Лозенец“. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от датата на обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да се 
запознаят с предложения проект и да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
чрез Район „Лозенец“ до главния архитект на 
Столичната община.
3879

27. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 351 по 
протокол № 56 от 26.05.2022 г. на СОС е одобрен 
проект за изменение на план за регулация (ИПР) 
на ул. Траян Танев от о.т. 10 до о.т. 35 по съ-
ществуващата на място улица, изменение на ул. 
Дъб от о.т. 31 до о.т. 33, отпадане на улица от 
о.т. 34 до о.т. 88, създаване на нова улица от о.т. 
160 до о.т. 162 по съществуващо положение на 
ул. Овче поле и свързаното с това изменение на 
прилежащи УПИ I – „за черква“, в кв. 22, УПИ 
I – „за културен дом и клубове“, в кв. 24а, УПИ 
VII-387, VIII-388, IX-390, 391, X-392 и XI-388а в кв. 
33, УПИ XXVII-389 и XXVI-346 в кв. 34, м. Кв. 
Суходол, район „Овча купел“, и план-схема за 
инженерната инфраструктура по чл. 108 от ЗУТ 
по части „Канализация“. Проектът е изложен в 
Район „Овча купел“. Решението е публикувано на 
интернет страницата на Столичната община – На-
правление ,,Архитектура и градоустройство“ 
(https://nag.sofia.bg/). Решението може да бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Овча купел“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
3999

40. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 352 по 
протокол № 56 от 26.05.2022 г. на СОС се пре-
кратява производството по одобряване на проект 
за план за регулация на м. Надежда 1а в частта 
му относно УПИ I-2036 – „за офиси“, УПИ IV-
579, 580 и УПИ IX-577, 578 от кв. 7г, които са 
изключени от обхвата на одобряване с т. 1 от 
Решение № 408 на СОС по протокол № 43 от 
18.07.2013 г. Решението е публикувано на интернет 
страницата на Столичната община – Направление 
,,Архитектура и градоустройство“ (https://nag.
sofia.bg/). Решението може да бъде обжалвано 
по реда на глава десета, раздел IV от АПК пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Надежда“ и се из-

пращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
4000

1. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен окончателен проект за ПУП – парце-
ларен план за елементите на техническата инфра-
структура за обект: „Нов кабел за външно елек-
трозахранване на „жилищна сграда“, намираща 
се в УПИ XVI-40.267, кв. 65, с. Пролеша, община 
Божурище, ПИ с идентификатор 58606.40.267. 
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за 
разглеждане в Община Божурище. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3845

2. – Община  Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елемен-
тите на техническата инфраструктура на линеен 
обект извън границите на урбанизираната тери-
тория за осигуряване на транспортен достъп до 
имот с идентификатор 18174.22.18, м. Шеовица, 
с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част 
от полски път с идентификатор 18174.22.145 по 
КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одо-
брени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на 
изпълнителния директор на АГКК. Изработеният 
проект за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в 
Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта за подробен устройствен план до 
общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
3843

22. – Община  Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елемен-
тите на техническата инфраструктура на линеен 
обект извън границите на урбанизираната тери-
тория за осигуряване на транспортен достъп до 
имот с идентификатор 18174.21.60, м. Новините, 
с. Гурмазово, община Божурище, в обхват полски 
път с идентификатор 18174.21.125 по КККР на 
с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със 
Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнител- 
ния директор на АГКК. Изработеният проект за 
ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община 
Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
заинтересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
за подробен устройствен план до общинската 
администрация в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
3844

32. – Община  Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен окончателен проект за ПУП – пар-
целарен план за елементите на техническата 
инфраструктура за обект: „Нов кабел за външно 
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електрозахранване на „многофамилна жилищна 
сграда с три самостоятелни жилища“, намираща 
се в УПИ II-32.5, 32.6, кв. 2, м. Попърт, с. Про-
леша, община Божурище, ПИ с идентификатор 
58606.32.221. Проектът за ПУП – парцеларен план 
е изложен за разглеждане в Община Божурище. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за подробен 
устройствен план до общинската администрация 
в едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“.
3847

42. – Община  Божурище,  Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен окончателен проект за ПУП – пар-
целарен план за елементите на техническата 
инфраструктура за обект: „Нов кабел за външно 
електрозахранване на „двуетажна жилищна 
сграда“, намираща се в УПИ І-18.244, кв. 5, м. 
Мъртвак, с. Гурмазово, община Божурище, ПИ 
с идентификатор 18174.18.305, и „еднофамилна 
жилищна сграда“, намираща се в УПИ XXV-
008005, кв. 40, с. Гурмазово, община Божурище, 
ПИ с идентификатор 18174.8.130. Проектът за 
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане 
в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта за подробен устройствен план до 
общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
3848

622. – Община Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен окончателен проект за ПУП – пар-
целарен план за елементите на техническата ин-
фраструктура за обект: „Нов кабел НН за външно 
електрозахранване на „еднофамилна жилищна 
сграда“, намираща се в УПИ ХХІІІ-081026, кв. 
2, м. Лозище, с. Храбърско, община Божурище, 
ПИ с идентификатор 77400.81.609. Проектът за 
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане 
в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта за подробен устройствен план до 
общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
3846

317. – Община Болярово на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с 
Решение № 450 по протокол № 34 от заседанието 
на 22.06.2022 г. на Общинския съвет – гр. Боляро-
во, е одобрен проект на ПУП – парцеларен план 
на трасе на основен изпускател на микроязовир 
„Чардак баир“, намиращ се в землището на с. 
Денница, представляващ ПИ 20657.37.75 по кадас-
тралната карта на с. Денница, община Болярово, 
засягащо ПИ с идентификатор 20657.36.834 – зе-
меделска територия – дере, ПИ 20657.37.75 – води 
и водни обекти – язовир, ПИ 20657.37.76 – води 
и водни обекти – за водностопанско, хидромели-
оративно съоръжение по КККР на с. Денница, 
община Болярово. Решението подлежи на об-
жалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 
30-дневен срок от обнародването в  „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Болярово, 
пред Административния съд – Ямбол.
4017

320. – Община  Костинброд на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинската 
администрация е постъпил проект за изменение 
на подробния устройствен план – плана за улична 
регулация за улица с о.т. 449, о.т. 989 и о.т. 990а по 
действащия регулационен план на гр. Костинброд, 
с който се засягат поземлени имоти с идентифика-
тори 38978.900.6663, 38978.900.6662, 38978.900.6661 
и 38978.900.6660 в кв. 255 и поземлени имоти с 
идентификатори 38978.900.1880 и 38978.900.3682 в 
кв. 123. Проектът е изложен във входното фоайе, 
на таблото за съобщения в сградата на общинската 
администрация – Костинброд, ул. Охрид № 1, и е 
публикуван на интернет страницата на Община 
Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до кмета 
на община Костинброд в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
3896

1. – 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 Равни рид в землището на 
с. Дивотино, община Перник, приет с протокол 
№ 11-4 от 23.06.2022 г. на комисията, назначена 
със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на 
община Перник, за поземлен имот ПИ 193. 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 справка: ет. 12, 
стая № 7.
4029

33. – Община Перник на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 842 от 31.05.2022 г. на Общинския 
съвет – Перник, е одобрен проект за изменение 
на подробен устройствен план – план за регула-
ция и план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на 
урегулирани поземлени имоти (УПИ) VI и XVI и 
поземлен имот (ПИ) 1734 в кв. 107б и 133 по ре-
гулационния план на с. Рударци, община Перник, 
като: 1. с плана за регулация ПИ 1734 се урегулира 
в два нови УПИ VI-1734 – „за жилищно строител-
ство“, и УПИ, отреден „за озеленяване“, в кв. 133 
и УПИ XVI-1734 – „за жилищно строителство“, в 
кв. 107б; 2. с плана за застрояване се определят 
зони за свободно застрояване в новообразувани-
те УПИ VI-1734 – „за жилищно строителство“,  
XVI-1734 – „за жилищно строителство“, в кв. 107б с 
показатели за нискоетажно жилищно застрояване 
и устройствена зона Жм. На основание чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Перник, пред 
Административния съд – Перник.
3870

63. – Община Перник на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 847 от 31.05.2022 г. на Общинския 
съвет – Перник, е одобрен проект за изменение на 
подробен устройствен план – план за регулация и 
план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на част от 
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кв. 18 и 21 по регулационния план на гр. Перник, 
кв. Радина чешма, като: 1. с плана за регулация 
се прокарва нова задънена улица с осови точ-
ки (о.т.) 1062 – о.т. 1063, при което се променя 
регулацията на УПИ ІІ-33 в кв. 21; в кв. 18 се 
обособява пешеходна алея с минимална ширина 
2,50 м и се образуват два нови УПИ ХІІ-525.163 и 
УПИ XIV-525.166, при което УПИ XII-107.111 се 
заличава; 2. с плана за застрояване се определят 
зони за свързано застрояване в новообразуваните 
УПИ ХІІ-525.163 и УПИ XIV-525.166 в кв. 18 с 
показатели за нискоетажно жилищно застрояване 
и устройствена зона Жм. На основание чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Перник, пред 
Административния съд – Перник.
3871

115. – Община Радомир на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
собственици, че с Решение № 124, прието с 
протокол № 6 от 31.05.2022 г. на Общинския съ-
вет – Радомир, област Перник, е одобрен проект 
за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен 
план – план за регулация) за изменение на улица 
с о.т. 198 – 65 – 68 – 69 – 70 – 71 и улица с о.т. 
64 – 65 по действащия регулационен план на 
с. Гълъбник, община Радомир, област Перник, 
като се засяга уличната регулация на част от кв. 
42, част от кв. 43 и част от кв. 47. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Перник, чрез Общинския съвет – Радомир.
4002

116. – Община Радомир на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
собственици, че с Решение № 125, прието с 
протокол № 6 от 31.05.2022 г. на Общинския 
съвет – Радомир, област Перник, е одобрен 
проект за изменение на ПУП – ПР (подробен 
устройствен план – план за регулация) за из-
менение на улица с о.т. 117 – 118 – 119 – 120 –  
121 – 121а – 122, улица с о.т. 202 – 200 – 122 и 
улица с о.т. 202 – 204 – 205 – 206 – 207 по дейст-
ващия регулационен план на с. Дрен, община 
Радомир, област Перник, като се засягат уличната 
и дворищната регулация на част от кв. 43, част от  
кв. 28а и част от кв. 81а. На основание чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Перник, 
чрез Общинския съвет – Радомир.
4003

117. – Община Радомир на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите соб-
ственици, че с Решение № 127, прието с протокол 
№ 6 от 31.05.2022 г. на Общинския съвет – Ра-
домир, област Перник, е одобрен проект за 
изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен 
план – план за регулация) за кв. 194, кв. 195 и 
кв. 209 по действащия регулационен план на гр. 
Радомир, област Перник. С проекта се предвижда 
изменение на урегулираните поземлени имоти 
в цитираните квартали, така че регулационните 
линии да минат по имотните граници от КККР на 
гр. Радомир и да бъде образуван нов УПИ ІV-21, 
кв. 195. За всички УПИ, предмет на изменението, 
се променя предназначението в съответствие с 
ОУП на община Радомир (зона Смф), като с из-

ключение на УПИ ІV-21, кв. 195, предназначението 
ще бъде „за жилища за временно обитаване“, а 
за УПИ ІІІ-12, кв. 195, ще бъде „за декоративен 
разсадник и градински център“. За останалите 
УПИ предназначението е „за безвредни промиш-
лени производства, складове и търговия“. Улица 
между о.т. 823 – 825 – 826 се премахва, а улица в 
участъка между о.т. 822 – 823 се изменя, като става 
без изход, с уширение в края. За обслужване на 
УПИ ХVІІ-5 се предвижда тупик. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Перник, чрез Общинския съвет – Радомир.
4004

118. – Община Радомир на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите соб-
ственици, че с Решение № 129, прието с протокол 
№ 6 от 31.05.2022 г. на Общинския съвет – Ра-
домир, област Перник, е одобрен проект за 
изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен 
план – план за регулация) за изменение на улица с 
о.т. 301 – 305 и улица с о.т. 310 – 302 по действащия 
регулационен план на с. Дрен, община Радомир, 
област Перник, като се засяга уличната регулация 
на част от кв. 69 и част от кв. 70. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Перник, чрез Общинския съвет – Радомир.
4005

119. – Община Радомир на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
собственици, че с Решение № 126, прието с 
протокол № 6 от 31.05.2022 г. на Общинския 
съвет – Радомир, област Перник, е одобрен 
проект за изменение на уличната и дворищна-
та регулация на част от кв. 91 и изменение на 
уличната регулация на част от кв. 92 по улица 
с о.т. 14 – 368 – 369 – 370 – 372 – 20 по действа-
щия регулационен план на гр. Радомир, област 
Перник. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Перник, чрез 
Общинския съвет – Радомир.
4006

120. – Община Радомир на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
собственици, че с Решение № 128, прието с 
протокол № 6 от 31.05.2022 г. на Общинския съ-
вет – Радомир, област Перник, е одобрен проект 
за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен 
план – план за регулация) за изменение на улица 
с о.т. 75 – 76 – 78 по действащия регулационен 
план на с. Извор, община Радомир, област Пер-
ник, като същата се закрива и се проектира нова 
улица с о.т. 75а – 76а – 77а в съответствие със 
съществуващата на място. С това се променят и 
уличната и дворищната регулация на УПИ І – за 
училище, в кв. 11, УПИ VІІ-240, УПИ ХІV-239, 267, 
УПИ Х-267 и УПИ ХІ-268 в кв. 31 и УПИ І-305, 
УПИ ІІ-306 и УПИ ІІІ-307 в кв. 34. Създават се 
два нови УПИ ХV в кв. 31 и УПИ ХХІV в кв. 34, 
които се отреждат „за озеленяване“. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Перник, чрез Общинския съвет – Радомир.
4007
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158. – Община Рудозем на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 362 от 30.05.2022 г. на Общинския 
съвет – Рудозем, взето по протокол № 41, е одобрен 
окончателният проект на подробен устройствен 
план на община Рудозем заедно с правилата и 
нормативите за неговото прилагане. На основа-
ние чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Смолян.
3868

15. – Община Сливен на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на 
техническата инфраструктура извън границите 
на населените места и селищните образувания 
за трасе на ел. кабел 20 kV от ЖР стълб № 27 в 
ПИ 65303.10.20, ВЛ „Феникс“, ПС „ТЕЦ Сливен“, 
до ПИ 65303.17.5 и ПИ 65303.17.24, местност До 
коруча, отредени „за фотоволтаична централа“, 
и преминаващ през ПИ 65303.10.15 с НТП – „па-
сище“, ПИ 65303.10.16 с НТП – „за местен път“, 
ПИ 65303.10.20, ПИ 65303.10.22 и ПИ 65303.17.26 с 
НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен 
път“, и ПИ 65303.12.52 с НТП – „за път от репуб-
ликанската пътна мрежа“, всички в землището 
на с. Самуилово, община Сливен. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения по 
проекта до общинската администрация.
3869

27. – Община  Смолян на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 878 на Об-
щинския съвет – Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 26.05.2022 г., протокол № 35, се 
разрешава и е одобрено задание с изработен про-
ект за подробен устройствен план – устройствена 
план-схема за обект: „Електрозахранване ниско 
напрежение на поземлен имот с идентификатор 
67653.16.3 по кадастралната карта на гр. Смолян, 
к.к. Пампорово, община Смолян“, с трасе, преми-
наващо през поземлени имоти с идентификатори: 
67653.16.37 и 67653.16.3 по кадастралната карта на 
гр. Смолян. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ 
могат да направят писмени възражения, предложе-
ния и искания по проекта за ПУП – устройствена 
план-схема и парцеларен план, до общинската 
администрация – Смолян, бул. България № 12. 
3888

29. – Община Смолян на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 872 на 
Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 26.05.2022 г., протокол № 35, 
се разрешава и е одобрено задание с изработен 
проект за подробен устройствен план – парце-
ларен план за обект: „Инфраструктурни обек-
ти – водопроводи в местност Карлък, землище 
с. Стойките, община Смолян“, с трасе, премина-
ващо през поземлени имоти с идентификатори: 
69345.19.105, 69345.19.143, 69345.19.148, 69345.19.149, 
69345.19.150, 69345.19.151 и 69345.19.153 по кадас-
тралната карта на с. Стойките, община Смолян. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 

заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат 
да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта за ПУП – парцеларен план, 
до общинската администрация – Смолян, бул. 
България № 12. 
3889

3. – Община  Тетевен  на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
на подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за обект: Опорен пункт при км 
91+150 по трасето на АМ „Хемус“, участък от км 
87+800 до км 103+150. На територията на общи-
на Тетевен парцеларният план засяга поземлени 
имоти в землището на с. Български извор, община 
Тетевен, област Ловеч. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в  
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да се запознаят с предложения проект в сградата 
на Община Тетевен и да направят писмени въз-
ражения, предложения и искания по проекта до 
общинската администрация.
4037

65. – Община Търговище на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
изменение на подробен устройствен план – план 
за регулация в обхват на част от територията на 
кв. Въбел, гр. Търговище, включваща кв. 24, кв. 
25 и проектна улица с о.т. 95 – 96 – 97, с който се 
предвиждат следните изменения: отпада проект-
ната улица в участъка с осови точки – проектна 
95 – 96 – 97; определя се нова о.т. 127а между 
о.т. 127 и 129; съществуващата улица, но неот-
разена в плана, се определя с нова осова линия 
с о.т. 95 – 127а (проектна), улични регулационни 
граници и широчина 10 м; изменя се северната 
улична регулационна граница в района на о.т. 
127, като се измества по южната кадастрална 
граница на ПИ с идентификатор 73626.501.211, 
а северната улична регулационна граница на 
улица с о.т. 127 – 97 – 98 се запазва; изменят се 
границите на кв. 25 и 24; ПИ с идентификатори 
73626.501.212, 73626.501.211 и 73626.501.209 се уре-
гулират съответно като проектни УПИ XI, УПИ 
XII и УПИ XIII с предназначение „за жилищно 
застрояване“ в кв. 25, а вътрешните им регула-
ционни граници се поставят в съответствие с 
кадастралните граници на поземлените имоти; 
изменя се западната вътрешна регулационна 
граница на УПИ VIII в кв. 25, като се поставя 
в съответствие с кадастралната граница между 
поземлени имоти с идентификатори 73626.501.212 
и 73626.501.213; променят се регулационните гра-
ници на УПИ VI, УПИ VII и УПИ IX в кв. 25, 
като се изместват по кадастралните граници на 
ПИ с идентификатор 73626.501.211; новите грани-
ци на кв. 24 се определят от улици със следните 
осови линии: 911 – 129, 129 – 127а, 127а – 95 и 
95 – 951 – 911; в кв. 24 се определя проектен 
УПИ I с предназначение „за поща и магазин“; 
поземлен имот с идентификатор 73626.501.210 се 
урегулира като УПИ ХIV – „за църква“, в кв. 25, 
като вътрешните му регулационни граници се по-
ставят в съответствие с кадастралните граници на 
поземления имот. Площите на новообразуваните 
урегулирани имоти са, както следва: УПИ XI (но-
вообразуван) за поземлен имот № 73626.501.212 е 
744 кв. м; УПИ XII (новообразуван) за поземлен 
имот № 73626.501.211 – 2059 кв. м; УПИ XIII (но-
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вообразуван) за поземлен имот № 73626.501.209 –  
997 кв. м. Към проекта за изменение ПУП – ПР 
ще се изработи и комуникационно-транспортен 
план. Информация по проекта е поместена на 
интернет страницата на общината: www.targovishte.
bg, линк – Актуално/Oбявления/Обявления и 
уведомления на община Търговище за 2022 г. 
Проектът може да бъде разгледан в приемно 
време, стая № 14, ет. 1, в сградата на Община 
Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация. 
3917

686. – Община с. Калояново, област Пловдив, 
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от 
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е из-
работен подробен устройствен план (ПУП) – пар-
целарен план (ПП) за обект: „Подземна кабелна 
линия СрН (подземен линеен обект на техни-
ческата инфраструктура) от п/ст 110 kV в ПИ с 
идентификатор 24582.11.152, м. Герена по КК на 
с. Дълго поле до ПИ с идентификатор 24582.7.37, 
м. Караорман по КК на с. Дълго поле с обща 
дължина на трасето – 1664 м, със сервитутна зона 
по 0,6 м от двете страни по цялата дължина на 
трасето. Проектното трасе е разположено извън 
границите на урбанизираната територия и пре-
минава през ПИ с идентификатори 24582.6.53, 
24582.6.102, 24582.7.37, 24582.11.4 и 24582.11.152, 
от които през имоти – общинска собственост, с 
дължина 620 м. 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 Калояново и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Калояново.
4019

687. – Община с. Калояново, област Пловдив, 
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект на подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: 
„Подземна кабелна линия СрН (подземен линеен 
обект на техническата инфраструктура) от п/ст 
110 kV в ПИ с идентификатор 24582.11.152, м. 
Герена по КК на с. Дълго поле до ПИ с иден-
тификатор 24582.14.163, м. Кулата по КК на с. 
Дълго поле с обща дължина на трасето – 4702 
м, със сервитутна зона по 0,6 м от двете стра-
ни по цялата дължина на трасето. Проектното 
трасе е разположено извън границите на урба-
низираната територия и преминава през ПИ с 
идентификатори 24582.9.33, 24582.9.56, 24582.11.4, 
24582.11.152, 24582.12.24, 24582.12.89, 24582.12.90, 
24582.12.92, 24582.12.96, 24582.13.28, 24582.13.114, 
24582.13.324, 24582.13.326, 24582.14.104, 24582.14.106, 
24582.14.158, 24582.14.163 и 24582.53.3, от които през 
имоти – общинска собственост, с дължина 4525 
м. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едноме-
сечен срок от обнародването „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да се запознаят с 
предложения ПУП – ПП в сградата на Община 
Калояново и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация – Калояново.
4020

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, 
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. 
д. № 830/2021 г. по описа на съда по постъпила 
на 26.05.2021 г. искова молба на Комисията за 
противодействие на корупцията и отнемане на 
незаконно придобитото имущество с правно 
основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, с цена 
на иска – 103 945,67 лв., за отнемане в полза на 
държавата на следното имущество:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Венцислав Славчев 
Белтеков:

 – сумата в размер на 373,44 лв., представля-
ваща направени погасителни вноски по кредит в 
левове № 21081859, усвоен от Венцислав Славчев 
Белтеков в „Банка ДСК“ – ЕАД;

 – сумата в размер на 5426 лв., представля-
ваща вноски на каса от Венцислав Славчев 
Белтеков по разплащателна сметка в левове 
№ BG50UNCR70001521684051 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Венцислав Славчев 
Белтеков;

 – сумата в размер на 3374,06 лв., представ-
ляваща вноски на каса от Венцислав Славчев 
Белтеков по разплащателна сметка в евро 
№ BG70FINV91501014996584 в „Първа инвестици-
онна банка“ – АД, с титуляр Венцислав Славчев 
Белтеков;

 – сумата в размер на 6564,24 лв., пред-
ставляваща получени вноски и преводи от 
трети лица по разплащателна сметка в евро 
№ BG70FINV91501014996584 в „Първа инвестици-
онна банка“ – АД, с титуляр Венцислав Славчев 
Белтеков;

 – сумата в размер на 88 207,93 лв., представ-
ляваща вноски на каса от Венцислав Славчев 
Белтеков по универсална спестовна сметка в 
евро № BG39CECB979044F0861000 в „Централна 
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Венцислав 
Славчев Белтеков.

Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 28.09.2022 г. от 15 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ на обявлението третите заинте-
ресовани лица, които заявяват самостоятелни 
права върху имуществото, предмет на делото, 
могат да встъпят в процеса, като предявят иск 
пред Бургаския окръжен съд като първа инстан-
ция по настоящото дело.
4023

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, 
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. 
№ 2717/2020 г. по описа на съда по постъпила 
на 23.11.2020 г. искова молба на Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество с правно 
основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане 
в полза на държавата на следното имущество:

От Христо Тончев Стоянов на основание чл. 142, 
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена 
на иска 56 967,50 лв.:

Сумата в общ размер на 56 967,50 лв., представ-
ляваща 1/2 от сумата от престъплението по ДП 
№ 12329 ЗМ-6/2019 по описа на ТСБОП – Велико 
Търново, пр. пр. № 948/2019 г. по описа на СП.

От Христо Тончев Стоянов и Илияна Георгиева 
Стоянова на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка 
с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 41 500 лв.:

1/2 ид. ч. от недвижим имот, представляваш 
апартамент № 2 в жилищна сграда – блок, на-
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миращ се в гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров 
№ 19, вх. В, ет. 1, жилищната сграда е построе-
на върху общинска земя, представляваща имот 
№ 1871, за който е отреден урегулиран поземлен 
имот І – ЖС в кв. 96 по плана на гр. Лясковец, 
с площ 60,95 кв. м, при граници: изток – зелена 
площ, запад – ст. клетка, север – апартамент на 
Георги Николов Григоров, юг – апартамент на 
Елка Арменчева, отгоре – Петър Петров, отдо-
лу – избени помещения, заедно с придаващото се 
към апартамента избено помещение № 2 с площ 
4,29 кв. м, при граници на избеното помещение: 
изток – избено помещение 3 на Елка Арменчева, 
запад – избено помещение 1 на Георги Николов 
Григоров, север – коридор, юг – новостроящ се 
блок, отгоре – апартамент на Елка Арменчева, 
ведно с 3,13% ид. ч. от общите части на сградата 
и правото на строеж върху мястото, съгласно 
нотариален акт № 202, том 2, регистрационен 
№ 1299, дело № 176/2011 г. на нотариус Иван Маз-
нев, вписан в Службата по вписванията – Горна 
Оряховица – акт № 93, том 4, дело № 477/2011 г., 
дв. вх. peг. № 1031/7.04.2011 г., собственост на 
Йордан Недев Баев и Христо Тончев Стоянов. 
Пазарната стойност на имота към настоящия 
момент е 19 500 лв. За 1/2 ид. ч. е в размер на 
9750 лв.

1/2 ид. ч. от недвижим имот, представляващ 
апартамент № 8 на трети етаж от жилищна 
сграда – блок, намиращ се в гр. Лясковец, ул. 
Панайот Хитов № 3, ет. 3, ап. 8, построена на 
основание отстъпено право на строеж върху об-
щинска земя, представляваща поземлен имот с 
кадастрален № 1877, за който е отреден урегулиран 
поземлен имот Х – за ЖС, в кв. 75 по ПУП за 
гр. Лясковец, със застроена площ 40,39 кв. м, при 
граници на жилището: изток – държавна земя, 
запад – стълбище и апартамент на Иван Калчев, 
север – апартамент № 7 – държавен, юг – апарта-
мент на Димо Николов, заедно с придаващото се 
към него избено помещение № 8, с обща застро-
ена площ 11,32 кв. м, при граници на избеното 
помещение: запад – коридор, изток – държавна 
земя, север – коридор, юг – избено помещение, 
ведно с 1,92% ид. ч. от общите части на сградата 
и от правото на строеж върху мястото, съгласно 
нотариален акт № 489, том 3, рег. № 6366, дело 
№ 473/2012 г. на нотариус Красимира Боева, 
вписан в Службата по вписванията – Горна Оря-
ховица – акт № 67, том 8, дело № 1038/2012 г., дв. 
вх. peг. № 2359/5.06.2012 г., собственост на Йордан 
Недев Баев и Христо Тончев Стоянов. Пазарна-
та стойност на имота към настоящия момент е 
15 500 лв. За 1/2 ид. ч. е в размер на 7750 лв.

1/2 ид. ч. от недвижим имот, представляващ 
апартамент № 2 на първи етаж от жилищна 
сграда, намиращ се в гр. Лясковец, ул. Петър 
Караминчев № 7, вх. Б, ет. 1, aп. 2, с кадастрален 
план № 429, построена на основание отстъпено 
право на строеж върху общинска земя, представ-  
ляваща урегулиран поземлен имот XXVI – за 
жилищен блок, в кв. 72 по ПУП на гр. Лясковец, 
със застроена площ 63,09 кв. м, при граници на 
жилището: изток – дворно място, запад – Стефан 
Любенов, север – Васил Грозданов, юг – дворно 
място, отгоре – Тодор Тодоров, отдолу – избе-
ни помещения, заедно с придаващото се към 
него избено помещение № 2, с полезна площ 

13,53 кв. м, при граници на избеното помещение: 
запад – Стефан Сандев, изток – Стефан Любенов, 
север – улица, юг – коридор, ведно с 3,24% ид. ч. 
от общите части на сградата и от правото на 
строеж върху мястото, съгласно нотариален 
акт № 523, том 4, регистрационен № 5763, дело 
№ 497/2013 г. на нотариус Красимира Боева, 
вписан в Службата по вписванията – Горна Оря-
ховица – акт № 187, том 7, дело № 1103/2013 г., дв. 
вх. peг. № 2179/17.05.2013 г., собственост на Йордан 
Недев Баев и Христо Тончев Стоянов. Пазарна-
та стойност на имота към настоящия момент е  
25 200 лв. За 1/2 ид. ч. е в размер на 12 600 лв.

Лек автомобил с peг. № ВТ7294ВР, марка 
„Ауди“, модел „А3“, цвят – сив металик, рама 
№ WAUZZZ8LZVA129682, двигател № AGR033372. 
МПС е собственост на Илияна Георгиева Стоя-
нова. Пазарната стойност към настоящия момент  
е в размер на 1800 лв.

Лек автомобил, марка „Ауди“, с peг. № ВТ 
3818КА, модел „А3“, цвят – черен , рама 
№ WAUZZZ8P97A126314, двигател № BLS177320, 
собственост на Илияна Георгиева Стоянова. 
Пазарната стойност към настоящия момент е в 
размер на 5100 лв.

Лек автомобил с peг. № ВТ0405КР, марка 
„Фолксваген“, модел „Туран 1.9 ТДИ“, цвят – че-
рен, рама № WVGZZZ1TZ4W097082, двигател 
№ AVQ055877. МПС е собственост на Илияна 
Георгиева Стоянова и Христо Тончев Стоянов. 
Пазарната стойност към настоящия момент е в 
размер на 4500 лв.

От Христо Тончев Стоянов и Илияна Георгиева 
Стоянова на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 
49 590 лв.:

Сумата в размер на 8740 лв., представляваща 
непреобразувания остатък при отчуждаване на 
недвижим имот – 1/2 ид. ч. – западната, от по-
землен имот с кадастрален № 1616 с УПИ VII-1616 
от кв. 35 по ПУП на гр. Лясковец, целият със 
площ 817 кв. м и реално втори жилищен етаж от 
построената в имота двуетажна жилищна сграда 
със застроена площ 91 кв. м с придаващите се 
таванско помещение, северозападно избено по-
мещение със застроена площ 12 кв. м и гараж 
със застроена площ 15 кв. м, ведно с 1/2 ид. ч. 
от общите части на сградата с административен 
адрес: гр. Лясковец, ул. Мусала № 18, при граници 
на целия имот: на север – улица, на изток – имот 
1617, на юг – имот 1628, на запад – имот 843, съ-
гласно нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 509, том 3, рег. № 5671, дело 
№ 484/2013 г. на нотариус Красимира Боева, 
вписан в Службата по вписванията – Горна Оря-
ховица – акт № 161, том 7, дело № 1078/2013 г., дв. 
вх. peг. № 2143/15.05.2013 г., придобит от Христо 
Тончев Стоянов, Илияна Георгиева Стоянова и 
Йордан Недев Баев на 31.08.2012 г., продаден на 
15.05.2013 г.

Сумата в размер на 14 500 лв., представля-
ваща пазарната стойност на недвижимия имот 
към датата на отчуждаване – недвижим имот, 
намиращ се в гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров 
№ 19, ет. 1 – апартамент № 1 в блок ЕПЖС-2, 
построен на основание отстъпено възмездно право 
на строеж върху общинска земя, представляваща 
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имот с кадастрален № 1871, за който е отреден 
урегулиран поземлен имот I – ЖС в кв. 96 по ПУП 
на гр. Лясковец, при граници: изток – апартамент 
от вх. А, запад – Райна Желязкова, север – улица, 
юг – зелена площ, отгоре – Талима Райкова, от-
долу – избени помещения, заедно с придаващото 
се към него избено помещение № 1, със застроена 
площ 11,49 кв. м, при граници: изток – избено 
помещение от вх. А, запад – коридор и избени 
помещения, север – общо избено помещение, 
юг – улица, отгоре – апартамент на Георги Гри-
горов, ведно с 3,41% ид. ч. от общите части на 
сградата и от правото на строеж върху мястото, 
съгласно нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 1107, том 6, рег. № 11075, дело 
№ 1006/2015 г. на нотариус Красимира Боева, 
вписан в Службата по вписванията – Горна Оря-
ховица – акт № 178, том 17, дело № 2185/2015 г., 
входящ рег. № 5087/27.08.2015 г., придобит от 
Илияна Георгиева Стоянова на 27.08.2015 г., 
продаден на 16.03.2020 г.

Сумата в размер на 3100 лв., представлява-
ща паричната равностойност на отчуждения 
лек автомобил – марка „Фолксваген“, модел 
„Пасат“, peг. № ВТ2871ВН, рама № WWWZZZ3 
BZD230400, двигател № AFN328199, определена по 
пазарна стойност към датата на отчуждаването 
му, придобит от Илияна Георгиева Стоянова на 
28.07.2010 г., продаден на 17.06.2013 г.

Сумата в размер на 4000 лв., представляваща 
паричната равностойност на отчуждения лек 
автомобил – марка „Ауди“, модел „А3“, с peг. 
№ ВТ6623АМ, рама № WAUZZZ8LZVA062206, 
двигател № AGN062206, определена по пазарна 
стойност към датата на отчуждаването му, придо-
бит от Илияна Георгиева Стоянова на 30.09.2011 г., 
продаден на 14.03.2012 г.

Сумата в размер на 8400 лв., представляваща 
паричната равностойност на отчуждения лек 
автомобил – марка „Нисан“, модел „X трейл“, с 
peг. № ВТ6280ВС, рама № JN1TENT30U0024789, 
двигател № YD22071985, определена по пазарна 
стойност към датата на отчуждаването му, придо-
бит от Илияна и Христо Стоянови на 18.02.2013 г., 
продаден на 10.04.2014 г.

Сумата в размер на 10 000 лв., представля-
ваща паричната равностойност на отчуждения 
лек автомобил – марка „Ауди“, модел „А6“, с 
peг. № ВТ6764ВТ, рама № WAUZZZ4F85N095513, 
двигател № BLB028565, определена по пазарна 
стойност към датата на отчуждаването му, придо-
бит от Илияна и Христо Стоянови на 27.03.2014 г., 
продаден на 24.07.2017 г.

Сумата в размер на 850 лв., представляваща 
паричната равностойност на отчуждения лек 
автомобил – марка „Фиат“, модел „Мултипла“, 
с peг. № ВТ2524КН, рама № ZFA18600002045228, 
двигател № 165796, определена по пазарна стой-
ност към датата на отчуждаването му, придобит 
от Илияна и Христо Стоянови на 4.06.2018 г. и 
продаден на 23.08.2018 г.

На основание чл. 154 от ЗПКОНПИ да бъде ус-
тановено спрямо Христо Тончев Стоянов, Илияна 
Георгиева Стоянова, Грозданка Стоилова Добрева 
и Стоян Петров Добрев, че следното имущество:

Недвижим имот, намиращ се в гр. Несебър, 
община Несебър, област Бургас, представляващ 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

51500.503.84.1.2, с адрес по кадастрална схема: гр. 
Несебър, п.к. 8230, ж.к. Черно море № 96-Б, ет. 0, 
ап. 2, с предназначение: жилище, апартамент, 
при съседни самостоятелни обекти в сградата 
с идентификатори: на същия етаж – няма, под 
обекта – няма, над обекта – 51500.503.84.1.3, с 
площ 58,04 кв. м, прилежащи части: 6,77 кв. м 
от общите части на сграда № 1 с идентифика-
тор 51500.503.84.1 и от правото на строеж върху 
поземлен имот с идентификатор 51500.503.84, в 
който е построена сградата, част от която е обек-
тът, закупен от Илияна Георгиева Стоянова от 
Десислава Пенчева Караиванова, като пълномощ-
ник на Сергей Николаевич Груздев, гражданин 
на Руската федерация – продавач, с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот 
№ 107, том 9, рег. № 9320, дело № 1280/2017 г. 
на нотариус Мария Бакърджиева, peг. № 110 на 
НК, с район на действие РС – Несебър, вписан 
в Службата по вписванията – Несебър – акт 
№ 130, том 25, дело № 5187/15.12.2017 г., вх. peг. 
№ 8597/15.12.2017 г. – е незаконно придобито, 
след което и на основание чл. 143, т. 2, пр. 2 от 
ЗПКОНПИ да бъде обявена за недействителна 
спрямо държавата следната сделка с това неза-
конно придобито имущество: покупко-продажба, 
удостоверена в нотариален акт за покупко-про-
дажба на недвижим имот № 62, том III, peг. 
№ 2923, дело № 377/22.07.2020 г. на помощник-
нотариус Валентина Илиева, по заместване при 
Мария Бакърджиева, нотариус в района на Не-
себърски районен съд (акт № 118, том 9, вх. peг. 
№ 3558/22.07.2020 г. на Службата по вписвания-
та – Несебър), с което Илияна Георгиева Стоянова 
и Христо Тончев Стоянов продават на Грозданка 
Стоилова Добрева по-горе описания имот, след 
което на основание чл. 154 във връзка с чл. 141 и 
чл. 142, ал. 2, т. 2 от ЗПКОНПИ да бъде отнет от 
Христо Тончев Стоянов и Илияна Георгиева Сто-
янова недвижим имот, намиращ се в гр. Несебър, 
община Несебър, област Бургас, представляващ 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
51500.503.84.1.2, с адрес по кадастрална схема: гр. 
Несебър, п.к. 8230, ж.к. Черно море № 96-Б, ет. 0, 
ап. 2, с предназначение: жилище, апартамент, 
при съседни самостоятелни обекти в сградата 
с идентификатори: на същия етаж – няма, под 
обекта – няма, над обекта – 51500.503.84.1.3, с 
площ 58,04 кв. м, прилежащи части: 6,77 кв. м 
от общите части на сграда № 1 с идентифика-
тор 51500.503.84.1 и от правото на строеж върху 
поземлен имот с идентификатор 51500.503.84, 
в който е построена сградата, част от която е 
обектът. Пазарна стойност към настоящия мо-
мент – 92 500 лв.

От Христо Тончев Стоянов и Илияна Георгиева 
Стоянова на основание чл. 147 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 
240 лв.:

Сумата в размер на 240 лв., представлява-
ща парични средства, намерени и иззети на 
27.06.2019 г. с протокол за претърсване и из-
земване по ДП № 12329-3М6/2019 по описа на 
ТСБОП – Велико Търново (пр.пр. № 948/2019 г. 
по описа на Специализираната прокуратура 
на Република България), от Христо Тончев 
Стоянов в помещение на адрес: гр. Лясковец, 
община Лясковец, област Велико Търново, ул. 
Бузлуджа № 62.

От Илияна Георгиева Стоянова на основание 
чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от 
ЗПКОНПИ с цена на иска 29 205 лв.:
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Златни бижута с левова равностойност в 
размер на 10 205 лв. по централен курс на 
Българската народна банка, намерени и иззети 
на 27.06.2019 г. с протокол за претърсване и из-
земване по ДП № 12329-3М6/2019 по описа на 
ТСБОП – Велико Търново (пр.пр. № 948/2019 г. 
по описа на Специализираната прокуратура 
на Република България), от Илияна Георгиева 
Стоянова в помещение на адрес: гр. Лясковец, 
община Лясковец, област Велико Търново, ул. 
Иван Вазов № 14, вх. А, ет. 2.

Сумата в общ размер на 19 000 лв., представ-
ляваща парични средства, намерени и иззети 
на 27.06.2019 г. с протокол за претърсване и 
изземване по ДП № 12329-3М6/2019 по описа на 
ТСБОП – Велико Търново (пр.пр. № 948/2019 г. 
по описа на Специализираната прокуратура 
на Република България), от Илияна Георгиева 
Стоянова в помещение на адрес: гр. Лясковец, 
община Лясковец, област Велико Търново, ул. 
Иван Вазов № 14, вх. А, ет. 2.

От Христо Тончев Стоянов на основание 
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от  
ЗПКОНПИ с цена на иска 9510,14 лв.:

Сумата в размер общо на 2001,60 лв., пред-
ставляваща наредени преводи за периода 
2014 г. – 2019 г., чрез системата за бързи разпла-
щания Western Union в „Еконт Експрес“ – ООД, 
от Христо Тончев Стоянов към трети лица.

Сумата в размер общо на 7508,54 лв., пред-
ставляваща получени преводи през периода 
2013 г. – 2019 г. чрез „Кеш Експрес Сървис“ – АД, 
ЕТ „Маги – Павлинка Стоянова“, „Краун  
чейнч“ – ООД, и чрез системата за разплащания 
Ria Money Transfer в „Изипей“ от Христо Тончев 
Стоянов от трети лица.

От Илияна Георгиева Стоянова на основание 
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от 
ЗПКОНПИ с цена на иска 114 354,66 лв.:

Сумата в размер на 2135,90 лв., пред-
ставляваща начислена лихва през периода 
2012 г. – 2013 г. по депозитна сметка в левове с 
IBAN BG74UNCR70002520717853 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Илияна Георгиева 
Стоянова.

Сумата в размер на 55,63 лв., представляваща 
начислена лихва за 2012 г. по депозитна сметка в 
щатски долари с IBAN BG96UNCR70002520617062 
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Илияна 
Георгиева Стоянова.

Сумата в размер на 1617,92 лв., изтеглена в 
брой (с произход начислени лихви в размер на 
1217,92 лв. и вноска в брой от титуляря в размер на 
400 лв.) през периода 2013 г. – 2014 г. по депозитна 
сметка в левове с IBAN BG68KORP92204002555501, 
в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Илияна Георги-
ева Стоянова.

Сумата в размер на 11 319,41 лв., представ-
ляваща вноски за периода 2004 г. – 2019 г. 
по разплащателна сметка в левове с IBAN 
BG28STSA9300007596141 в „Банка ДСК“ – АД, с 
титуляр Илияна Георгиева Стоянова.

Сумата в размер общо на 8880,19 лв., пред-
ставляваща вноски от трети лица за периода 
2012 г. – 2019 г. по разплащателна сметка в 
левове с IBAN BG28STSA9300007596141 в „Бан-
ка ДСК“ – АД, с титуляр Илияна Георгиева 
Стоянова.

Сумата в размер на 333 лв., представляваща 
част от вноска през 2012 г. по депозитна сметка в 

левове с IBAN BG18STSA93000020340181 в „Банка 
ДСК“ – АД, непреобразувана в друго имущество, 
с титуляр Илияна Георгиева Стоянова.

Сумата в размер на 1173,50 лв., представля-
ваща вноски от трети лица през 2017 г. чрез 
системата за парични преводи Money Gram в 
„Банка ДСК“ – АД.

Сумата в размер на 10 000 лв., представля-
ваща вноска през 2014 г. по спестовна сметка в 
левове с IBAN BG93RZBB91551005415038 в „Рай-
файзенбанк“ – АД, с титуляр Илияна Георгиева 
Стоянова.

Сумата в размер на 73 000 лв., предста-
вляваща вноски от трети лица през периода 
2014 г. – 2015 г. по спестовна сметка в левове 
с IBAN BG93RZBB91551005415038 в „Райфай-
зенбанк“ – АД, с титуляр Илияна Георгиева 
Стоянова.

Сумата в размер общо на 385 лв., предста-
вляваща вноски за периода 2009 г. – 2014 г. 
по разплащателна сметка в левове с IBAN 
BG83UBBS80021035517220 в „ОББ“ – АД, с титу-
ляр Илияна Георгиева Стоянова.

Сумата в размер общо на 3280,33 лв., пред-
ставляваща наредени преводи за периода 
2014 г. – 2019 г. чрез системата за бързи разпла-
щания Western Union в „Еконт Експрес“ – ООД, 
от Илияна Георгиева към трети лица.

Сумата в размер общо на 2075,99 лв., пред-
ставляваща получени преводи за периода 
2015 г. – 2016 г. чрез „Еконт Експрес“ – ООД –  
Русе, от Илияна Георгиева Стоянова от трети липа.

Сумата в размер на 50 евро с левова равнос-
тойност 97,79 лв., представляваща получен превод 
през 2018 г. чрез „Кеш Експрес Сървис“ – АД, 
от Илияна Георгиева Стоянова от трето лице.

От Тончо Христов Стоянов на основание 
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 3 и чл. 141 от 
ЗПКОНПИ с цена на иска 1709,49 лв.:

Сумата в размер общо на 1709,49 лв., пред-
ставляваща наредени преводи за периода 
2014 г. – 2018 г. чрез системата за бързи разпла-
щания Western Union в „Еконт Експрес“ – ООД, 
от Тончо Христов Стоянов към трети лица.

От Георги Тончев Стоянов на основание чл. 144 
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 
22 500 лв.:

Недвижим имот, намиращ се в гр. Горна 
Оряховица, ул. Янко Боянов № 10А, предста-
вляващ магазин № 7 за промишлени стоки със 
самостоятелен вход от изток, със застроена площ 
23,23 кв. м, разположен в югоизточната част на 
партерен етаж от комбинирана сграда за об-
ществено обслужване, построена в урегулиран 
поземлен имот V – зa КОО, в кв. 198 по ПУП на 
гр. Горна Оряховица, с площ 251 кв. м, заедно с 
придаващите се към него склад и санитарен възел 
в сутеренния етаж, със застроена площ 16,72 кв. м, 
при граници: на север – магазин № 6, изток – ул. 
Хан Аспарух, на юг – тротоарна площ към блоково 
пространство, на запад – стълбищна клетка на 
сградата, ведно с 4,975% ид. ч. от общите части 
на сградата и от терена, съгласно нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 325, 
том 2, рег. № 3598, дело № 237/2018 г. на нотариус 
Красимира Боева, вписан в Службата по вписва-
нията – Горна Оряховица – акт № 178, том 6, дело 
№ 608/12.04.2018 г., вх. рег. № 1846/12.04.2018 г., 
собственост на Георги Тончев Стоянов. Пазарна 
стойност към настоящия момент – 22 500 лв.
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Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 6.10.2022 г. от 15 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ на обявлението третите заинте-
ресовани лица, които заявяват самостоятелни 
права върху имуществото, предмет на делото, 
могат да встъпят в процеса, като предявят иск 
пред Бургаския окръжен съд като първа инстан-
ция по делото.
3767

Добричкият окръжен съд, гражданско отделе-
ние, уведомява, че е образувано гр.д. № 433/2021 г. 
по искова молба, подадена от Комисията за 
отнемане на незаконно придобитото имущество 
(КОНПИ), с която срещу Недялко Живков Де-
миров с ЕГН 7909087922 са предявени искове по 
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от Закона 
за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество (парични 
суми) на обща стойност 49 332,73 лв.

По чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ с цена 30 000 лв. за отнемане в полза 
на държавата на недвижим имот, намиращ се в  
гр. Добрич, ж.к. Балик № 46, вх. Г, ет. 6, ап. 16, а 
именно – самостоятелен обект № 72624.618.105.1.104, 
попадащ в сграда № 72624.618.105.1, в поземлен 
имот № 72624.618.105, представляващ апартамент 
№ 16, на 6-и етаж във вх. Г на бл. 46 в ж.к. Балик,  
гр. Добрич, със застроена площ 65,37 кв. м, ведно 
с прилежащите към него избено помещение № 16 с 
площ 4,61 кв. м, както и с 1,9162 % идеални части 
от общите части на сградата и отстъпеното право 
на строеж върху поземлен имот № 72624.618.105.

По чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 
от ЗПКОНПИ с цена 19 332,73 лв. за отнемане в 
полза на държавата на:

 – сумата от 1100 лв., представляваща па-
зарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил марка „Опел Вектра“ с ДК 
№ ТХ1106ХК;

 – сумата от 6649,82 лв., представляваща не-
преобразувани вноски на каса по разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG29BPBI79384460511101 
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Недялко 
Демиров;

 – сумата от 11 582,91 лв., представляваща не-
преобразувани вноски на каса по разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG67BPBI79381460511101 
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Недялко 
Демиров.

Обявява, че заинтересованите лица могат да 
разрешат спора чрез постигане на съдебна спогодба 
при условията на чл. 158 от ЗПКОНПИ, която 
има сила на влязло в сила съдебно решение, не 
подлежи на разваляне, има изпълнителна сила, 
облекчава страните при заплащане на държавни 
такси, разноски за събиране на доказателства и 
за процесуални представители, както и редуцира 
времето за извършване на процесуални действия 
по делото, както и че могат да предявят своите 
претенции върху имуществото, предмет на от-
немане, в срока по чл. 225, ал. 2 от ГПК – до 
приключване на съдебното дирене пред първо-
инстанционния съд.

Насрочва делото за разглеждане на 7.10.2022 г. 
от 13,30 ч.
4059

Разградският  окръжен  съд  на основание 
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има 
образувано гр.д. № 50/2022 г. въз основа на по-
стъпило мотивирано искане от Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество срещу 
Станимир Гюров Серафимов, ЕГН 7403255548, с 
постоянен и настоящ адрес: с. Китанчево, община 
Исперих, област Разград, ул. Хан Аспарух № 77, и 
Бирсен Ниази Карани, ЕГН 8103015614, с постоянен 
и настоящ адрес: с. Китанчево, община Исперих, 
област Разград, ул. Хан Аспарух № 77, с правно 
основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и с цена 
на иска в размер на 255 183,16 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от Станимир Гюров Серафимов, 
ЕГН 7403255548, в размер на 75 300 лв.:

Поземлен имот с начин на трайно предназна-
чение – урбанизирана, и начин на трайно ползва-
не – ниско застрояване (до 10 м), намиращ се в 
чертите на с. Китанчево, ул. Хан Аспарух № 79, 
община Исперих, област Разград, за който е отре-
ден поземлен имот № 37010.90.558, целият с площ 
1073 кв. м, ведно със застроените в имота сгради: 
1. самостоятелен обект с начин на ползване – жи-
лищна сграда, с кад. № 37010.90.558.1, застроена 
площ 79 кв. м, ведно с принадлежащото мазе със 
застроена площ 79 кв. м; 2. самостоятелен обект 
с начин на ползване – селскостопанска сграда, 
с кад. № 37010.90.558.2, застроена площ 14 кв. 
м и подобрения, при съседи на имота: имоти 
№ 37010.90.559, № 37010.90.557, № 37010.90.556 и 
№ 37010.90.361. Пазарна стойност към настоящия 
момент – 20 000 лв.

Поземлен имот с начин на трайно пред-
назначение – земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, намиращ се в землището на 
с. Китанчево, община Исперих, област Разград, 
в местността Аша Къшла, за който е отреден 
поземлен имот № 37010.40.10, с площ по кадас-
трална карта 10 492 кв. м, при граници и съседи: 
имоти № 37010.40.11, № 37010.41.7, № 37010.40.9 и 
№ 37010.40.12. Пазарна стойност към настоящия 
момент – 13 500 лв.

Поземлен имот с начин на ползване – нива, 
намиращ се в землището на гр. Исперих, 
ЕКАТТЕ 32874, община Исперих, област Разград, 
местност Пунар Екинлик, с площ 7,713 дка, трета 
категория, отредена за парцел 31, от масив 33, 
съставляваща имот № 033031 по плана за земе-
разделяне на землището на града, при граници и 
съседи: имоти № 033045 – нива на Найден Нинов 
Найденов, № 033069 – нива на Николай Милков 
Колев, № 033015 – нива – на насл. на Алексан-
дър Стоянов Абаджиев и др., № 033016 – нива 
на Пенчо Йорданов Пенчев, № 034040 – полски 
път на Община Исперих, и № 033032 – полски 
път на Община Исперих. Пазарна стойност към 
настоящия момент – 11 300 лв. 

Поземлен имот с начин на трайно ползване  –  
жилищно застрояване, намиращ се в чертите на 
гр. Исперих, ул. Родопи № 9, община Исперих, об-
ласт Разград, за който е отреден УПИ V в кв. 185, об-
разуван от имот № 528, с площ на УПИ V 676 кв. м, 
придаваемо място № 151 от имот улица с площ 
34 кв. м, ведно с построените в имота: самостояте-
лен обект с начин на ползване – жилищна сграда 
със застроена площ 12 кв. м; самостоятелен обект 
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с начин на ползване – жилищна сграда, застро-
ена площ 12 кв. м; самостоятелен обект с начин 
на ползване – гараж, застроена площ 12 кв. м 
и подобрения, при граници и съседи: УПИ VI, 
УПИ IV, УИП III от кв. 185 и УПИ VI по плана 
на града. Пазарна стойност към настоящия мо-
мент – 21 000 лв.

Лек автомобил марка „БМВ“, модел „330 ЦИ“, 
с рег. № РР 1870 ВС, с дата на първа регистрация 
21.02.2002 г., рама № WBABS51060EW04344, двига-
тел без номер. Пазарна стойност към настоящия 
момент – 3500 лв.

Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „МЛ 
320 ЦДИ“, с рег. № РР 2101 ВС, с дата на първа регис-
трация 9.12.2009 г., рама № WDC1641221А562474, 
двигател № 0119484584. Пазарна стойност към 
настоящия момент – 6000 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Бирсен Ниази Карани, 
ЕГН 8103015614, в размер на 45 000 лв.:

Недвижим имот: самостоятелен обект с на-
чин на трайно ползване – жилище, намиращо 
се в чертите на гр. Исперих, община Исперих, 
област Разград, в жилищен блок, построен в 
УПИ XVI – ОЖС, в кв. 69, с административен 
адрес гр. Исперих, ул. Хан Аспарух, блок 2, вх. А, 
ет. 4, ап. № 17, със застроена площ 52,97 кв. м, 
състоящ се от спалня, дневна, кухненски бокс 
и сервизни помещения, ведно с прилежащото 
му избено помещение № 17, с полезна площ 
9,50 кв. м, както и 4,11 ид.ч. от общите части на 
сградата и 8,51 ид.ч. от право на строеж върху 
мястото от 61,48 кв. м, при съседи на апарта-
мента: на етажа – ляво – апартамент № 18, дяс-
но – апартамент № 15, горе – апартамент № 22, 
и долу – апартамент № 12, и съседи на избеното 
помещение: ляво – изба № 21, дясно – изба № 12 
и коридор. Пазарна стойност към настоящия 
момент – 45 000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Станимир Гюров 
Серафимов, ЕГН 7403255548, в размер на 64 552,20 лв.:

Сумата в размер на 22 012,83 лв., предста-
вляваща равностойността на златните накити и 
изделия, намерени при претърсване на жилище, 
намиращо се в с. Китанчево, община Исперих, 
област Разград, ул. Хан Аспарух № 77, и върнати 
с постановление за връщане на вещи и предмети 
от 26.10.2020 г., собственост на Станимир Гюров 
Серафимов.

Сумата в размер на 22 255,17 лв., предста-
вляваща равностойността на парични средства, 
намерени при претърсване на жилище, намиращо 
се на адрес: с. Китанчево, община Исперих, област 
Разград, ул. Хан Аспарух № 77, собственост на 
Станимир Гюров Серафимов.

Сумата в размер на 14 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване на 
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 220 
ЦДИ“, с peг. № РР 5785 АР, с дата на първа регистра-
ция 7.08.2002 г., рама № WDB2110061А102311, дви-
гател № 64696130028273, отчужден на 29.10.2014 г.

Сумата в размер на 6284,20 лв., представлява-
ща предоставени заеми, непогасени по давност.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Станимир Гюров 
Серафимов, ЕГН 7403255548, и Бирсен Ниази Карани, 
ЕГН 8103015614, в размер на 70 330,96 лв.:

Сумата общо в размер на 70 330,96 лв., пред-
ставляваща получени суми чрез системи за 
бързи разплащания, непреобразувани в друго 
имущество.

Делото е насрочено за разглеждане в откри-
то съдебно заседание на 13.09.2022 г. от 14 ч. в 
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост №1.

Указва на заинтересованите лица, че могат 
да предявят своите претенции върху посоченото 
имущество, както и датата, за която се насрочва 
първото по делото заседание, чрез предявяване 
на иск в двумесечен срок от обнародването на 
обявлението в „Държавен вестник“.
3862

Софийският  градски  съд, I гражданско от-
деление, І състав, на основание чл. 76, ал. 1 от 
ЗОПДНПИ, уведомява, че има образувано гр.д. 
№ 14172/2020 г. въз основа на постъпило моти-
вирано искане от Комисията за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество срещу Десислава Вале-
риева Георгиева, ЕГН 8002050176, с постоянен и 
настоящ адрес: София, бул. Цар Борис III № 137, 
вх. Б, ет. 4, ап. 12, и Борис Георгиев Жилев, ЕГН 
7110230141, с постоянен и настоящ адрес: София, 
бул. Цар Борис III № 137, вх. Б, ет. 4, ап. 12, 
за отнемане на имущество на обща стойност 
747 686,83 лв., описано, както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Десислава Валериева 
Георгиева, ЕГН 8002050176, с цена на иска в размер 
на 4128,53 лв.:

Сумата в размер на 4128,53 лв., представлява-
ща получени парични средства, придобити чрез 
престъпление, за което Десислава Валериева 
Георгиева, ЕГН 8002050176, е привлечена в качест-
вото на обвиняем и има внесен обвинителен акт 
в Районния съд – Велико Търново, за извършено 
престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Десислава Валериева 
Георгиева, ЕГН 8002050176, равностойността на 
отчуждените дружествени дялове с цена на иска в 
размер на 649 лв.:

Сумата в размер на 50 лв., получена от про-
дажбата на 50 дружествени дяла от капитала на 
„Ендлес 8“ – ЕООД, ЕИК 204304013.

Сумата в размер на 500 лв., получена от про-
дажбата на 100 дружествени дяла от капитала на 
„Ай Ди И Джи Ем Акаунтинг“ – ЕООД, ЕИК 
202547746.

Сумата в размер на 50 лв., получена от про-
дажбата на 50 дружествени дяла от капитала на 
„Ен Ес Джи Ем“ – ООД, ЕИК 203061747.

Сумата в размер на 49 лв., представляваща 
равностойността на 49 дружествени дяла, всеки 
на стойност от по 1 лв., от капитала на „Ге-
Ал“ – ООД, ЕИК 203884307.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Десислава Валериева 
Георгиева, ЕГН 8002050176, пазарната стойност на 
отчужденото движимо имущество – МПС, с цена 
на иска в размер на 26 600 лв.:

Сумата в размер на 25 000 лв., представляваща 
пазарната стойност на отчужденото движимо 
имущество – лек автомобил, марка „Мерцедес“, 
модел „ML 320 CDI Sport Paket“, рег. № СА7412ТС. 
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Сумата в размер на 1600 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на продажба 
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „318 Д“, 
рег. № ВТ8751КК.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Десислава Валериева 
Георгиева, ЕГН 8002050176, лични вноски по банкови 
сметки с цена на иска в размер на 92 369,75 лв.:

Сумата в общ размер на 17 815,80 лв., пред-
ставляваща вноски по сметка – картова сметка 
(дебитна карта) в левове с IBAN BG41 UNCR 
7000 1522 4099 67 в „УниКредит Булбанк“ – АД, 
от проверяваните лица, непреобразувани в дру-
го имущество, с титуляр Десислава Валериева 
Георгиева, открита на 18.09.2015 г.

Сумата в общ размер на 50 лв., представля-
ваща вноски по сметка с IBAN BG62 UNCR 7527 
1060 5943 14 в „УниКредит Булбанк“ – АД, от 
титуляря, непреобразувани в друго имущество, с 
титуляр Десислава Валериева Георгиева, открита 
на 1.08.2005 г. и закрита на 14.04.2015 г.

Сумата в общ размер на 64 361,59 лв., предста-
вляваща вноски по разплащателна сметка с IBAN 
BG06 BUIN 9561 1000 3604 31, в „Алианц Банк 
България“ – АД, от титуляря, непреобразувани в 
друго имущество, с титуляр Десислава Валериева 
Георгиева, открита на 12.10.2012 г.

Сумата в общ размер на 3459,90 евро с левова 
равностойност в размер на 676698 лв., представля-
ваща вноски по разплащателна сметка с IBAN 
BG98 UBBS 8002 1450 2094 10 в „ОББ“ – АД, от 
титуляря, непреобразувани в друго имущество, с 
титуляр Десислава Валериева Георгиева, открита 
на 2.02.2017 г.

Сумата в общ размер на 3375,38 лв., пред-
ставляваща вноски по разплащателна сметка с 
IBAN BG05 FINV 9150 10BG N0JZ Q0 в „Първа 
инвестиционна банка“ – АД, от титуляря, непре-
образувани в друго имущество, с титуляр Десис-
лава Валериева Георгиева, открита на 26.01.2007 г. 
и закрита на 28.11.2013 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Десислава Валери-
ева Георгиева, ЕГН 8002050176, вноски по банкови 
сметки от проверяваното лице с цена на иска в 
размер на 313 428,83 лв.:

Сумата в общ размер на 107 502,73 лв., 
представляваща вноски от трети лица по смет-
ка – картова сметка (дебитна карта) в левове с 
IBAN BG41 UNCR 7000 1522 4099 67 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, непреобразувана в друго имуще-
ство, с титуляр Десислава Валериева Георгиева, 
открита на 18.09.2015 г.

Сумата в общ размер на 70 222 лв., предста-
вляваща вноски от трети лица по картова смет-
ка – (дебитна карта) в левове с IBAN BG41 UNCR 
7000 1522 4099 67 в „УниКредит Булбанк“ – АД, 
непре образувана в друго имущество, с титуляр 
Десислава Валериева Георгиева, открита на 
18.09.2015 г.

Сумата в общ размер на 5134,12 лв., пред-
ставляваща вноски от трети лица по сметка с 
IBAN BG62 UNCR 7527 1060 5943 14 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, непреобразувана в друго имуще-
ство, с титуляр Десислава Валериева Георгиева, 
открита на 1.08.2005 г. и закрита на 14.04.2015 г.

Сумата в общ размер на 90 211,92 лв., предста-
вляваща вноски от трети лица по разплащателна 

сметка с IBAN BG06 BUIN 9561 1000 3604 31 в 
„Алианц Банк България“ – АД, непреобразувана в 
друго имущество, с титуляр Десислава Валериева 
Георгиева, открита на 12.10.2012 г.

Сумата в общ размер на 20 634,75 евро или 
40 358,06 лв., представляваща вноски от трети лица 
по разплащателна сметка в евро с IBAN BG98 
UBBS 8002 1450 2094 10 в „ОББ“ – АД, непреобра-
зувана в друго имущество, с титуляр Десислава 
Валериева Георгиева, открита на 2.02.2017 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Десислава Валери-
ева Георгиева, ЕГН 8002050176, преведени суми по 
сметки на трети лица с цена на иска в размер на 
61 000 лв.:

Сумата в общ размер на 61 000 лв., пред-
ставляваща вноски по разплащателна сметка с 
IBAN BG06 BUIN 9561 1000 3604 31 в „Алианц 
Банк България“ – АД, от проверяваното лице и 
преведени по сметки на трети лица, с титуляр 
Десислава Валериева Георгиева, открита на 
12.10.2012 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Десислава Вале-
риева Георгиева, ЕГН 8002050176, предоставени и 
върнати заемни средства с цена на иска в размер 
на 34 000 лв.:

Сумата в общ размер на 14 000 лв., предста-
вляваща предоставен и върнат заем на трето лице 
по сметка с IBAN BG62 UNCR 7527 1060 5943 14 в 
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Десислава 
Валериева Георгиева, открита на 1.08.2005 г. и 
закрита на 14.04.2015 г.

Сумата в общ размер на 15 000 лв., представля-
ваща върнат заем на трето лице от разплащателна 
сметка с IBAN BG06 BUIN 9561 1000 3604 31 в 
„Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Деси- 
слава Валериева Георгиева, открита на 12.10.2012 г.

Сумата в общ размер на 5000 лв., представля-
ваща върнат заем от трети лица по разплащателна 
сметка с IBAN BG06 BUIN 9561 1000 3604 31 в 
„Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Деси- 
слава Валериева Георгиева, открита на 12.10.2012 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Десислава Валери-
ева Георгиева, ЕГН 8002050176, изтеглени на каса 
от сметка на „Ендлес 8“ – ЕООД, с цена на иска в 
размер на 116 425 лв.:

Сумата в размер 116 245 лв., изтеглени на каса 
през 2017 г. и 2018 г. от разплащателна сметка 
в левове – IBAN BG67 UBBS 8002 1053 2836 40 
в „ОББ“ – АД, с титуляр „Ендлес 8“ – ЕООД, 
открита на 13.12.2016 г. и закрита на 20.12.2018 г.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Борис Георгиев Жилев, ЕГН 
7110230141, представляваща пазарната стойност 
на налично движимо имущество с цена на иска в 
размер на 8700 лв.:

Лек автомобил, марка „Тойота“, модел 
„Авенсис 2.2. Д 4 Д“, peг. № СВ3387КН, рама 
№ SB1EA56L50E085751, двигател № 2AD5327784, 
цвят: черен металик, дата на първоначална ре-
гистрация 19.05.2008 г. Автомобилът е придобит с 
договор за продажба на моторно превозно средство 
от 14.06.2017 г. от Борис Георгиев Жилев, ЕГН 
7110230141. Пазарната стойност към настоящия 
момент е в размер на 8700 лв.
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Борис Георгиев Жилев, 
ЕГН 7110230141, пазарната стойност на отчуждено 
имущество с цена на иска в размер на 18 000 лв.:

Сумата в размер на 18 000 лв., представлява-
ща пазарната стойност на отчужденото движимо 
имущество – лек автомобил, марка „Фолксваген“, 
модел „Туарег“, peг. № СА1280КХ.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Борис Георгиев 
Жилев, ЕГН 7110230141, вноски по банкови сметки 
от проверяваното лице с цена на иска в размер на 
49 766,24 лв.:

Сумата в общ размер на 49 766,24 лв., предста-
вляваща вноски от титуляря по разплащателна 
сметка с IBAN BG41 BUIN 9561 1000 4204 26 в 
„Алианц Банк България“ – АД, непреобразувани 
в друго имущество, с титуляр Борис Георгиев 
Жилев, открита на 6.12.2013 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Борис Георгиев Жи-
лев, ЕГН 7110230141, вноски от и на трети лица по 
и от банкови сметки от проверяваното лице с цена 
на иска в размер на 20 530,36 лв.:

Сумата в общ размер на 6100 лв., представляваща 
вноски от трети лица по разплащателна сметка 
в левове с IBAN BG41 BUIN 9561 1000 4204 26 в 
„Алианц Банк България“ – АД, непреобразувана 
в друго имущество, с титуляр Борис Георгиев 
Жилев, открита на 6.12.2013 г.

Сумата в общ размер на 12 630,36 лв., предста-
вляваща преводи на трети лица по разплащателна 
сметка с IBAN BG41 BUIN 9561 1000 4204 26 в 
„Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Борис 
Георгиев Жилев, открита на 6.12.2013 г.

Сумата в общ размер на 1800 лв., предста-
вляваща преведени суми по сметка на Катерина 
Жилева от разплащателна сметка в левове с IBAN 
BG41 BUIN 9561 1000 4204 26 в „Алианц Банк 
България“ – АД, с титуляр Борис Георгиев Жилев, 
открита на 6.12.2013 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Борис Георгиев Жилев, 
ЕГН 7110230141, погасителни вноски по кредитна 
карта с цена на иска в размер на 2269,12 лв.:

Сумата в общ размер на 2269,12 лв., предста-
вляваща погасителни вноски по кредитна карта 
с IBAN BG57 BUIN 9561 1000 4204 29 в „Алианц 
Банк България“ – АД, с титуляр Борис Георгиев 
Жилев, открита на 6.12.2013 г.

Съгласно определение от 10.05.2022 г. по гр.д. 
№ 14172/2020 г. по описа на СГС, I ГО, І състав, 
съдът определя едномесечен срок считано от датата 
на обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“, в който трети заинтересовани лица, 
претендиращи самостоятелни права върху имуще-
ството – предмет на отнемане, могат да встъпят в 
делото, като предявят претенциите си пред СГС.

Гражданско дело № 14172/2020 г. по описа на 
СГС, I ГО, І състав, е насрочено за разглежда-
не в открито съдебно заседание на 11.10.2022 г.  
в 14,30 ч.
3768

Софийският градски съд, І гражданско отде-
ление, 1-ви състав, на основание чл. 155, ал. 1 от 
ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д. 
№ 4072/2021 г. въз основа на постъпило мотивирано 
искане от Комисията за противодействие на ко-
рупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество срещу Румен Бориславов Първанов, 
ЕГН 5606247149, с постоянен и настоящ адрес: 
София, район „Лозенец“, ул. Черноризец Храбър 

№ 3, ет. 9, ап. 40, за отнемане на имущество на 
обща стойност 144 252,93 лв., описано, както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Румен Бориславов 
Първанов:

 – сумата в размер на 12 851,95 лв., предста-
вляваща погасителни вноски по кредит за 2015 г., 
2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г.;

 – сумата в размер на 10 400 лв., внесена в 
брой през 2015 г.;

 – сумата в размер на 1500 лв., внесена в брой 
през 2018 г.;

 – сумата в размер на 3385,29 лв., представля-
ваща погасителни вноски по кредит за 2013 г.;

 – сумата в размер на 500 лв., внесена през 
2016 г., 2017 г. и 2018 г.;

 – сумата в размер на 7630 лв., внесена през 
2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г.;

 – сумата в размер на 27 800 евро или 
54 372,07 лв.;

 – сумата в размер на 24 920,80 евро или 
48 740,85 лв., представляваща начислена лихва за 
2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. върху средства с не-
установен законен източник, внесени по сметка BG 
60 KORP 9220 40 06584701, открита в „КТБ“ – АД 
(в несъстоятелност);

 – сумата в размер на 2491,41 евро или 4872,77 лв., 
представляваща начислена лихва за 2017 г. върху 
средства с неустановен законен източник, постъпили 
по депозитна сметка BG 47 FINV 91502016638980 
в евро, открита в „ПИБ“ – АД.

Съгласно определение от 10.05.2022 г. по гр.д. 
№ 4072/2021 г. по описа на СГС, I ГО, 1-ви състав, 
съдът определя едномесечен срок считано от да-
тата на обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“, в който трети заинтересовани лица, 
претендиращи самостоятелни права върху имуще-
ството – предмет на отнемане, могат да встъпят в 
делото, като предявят претенциите си пред СГС.

Гражданско дело № 4072/2021 г. по описа на 
СГС, I ГО, 1-ви състав, е насрочено за разглеждане 
в открито съдебно заседание на 11.10.2022 г. в 14 ч.
3809

Софийският градски съд, I гражданско отде-
ление, 17-и състав, на основание чл. 155, ал. 1 от 
ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д. 
№ 10393/2021 г. въз основа на постъпило мотиви-
рано искане от Комисията за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество (КПКОНПИ) срещу Трифон Василев 
Филев и Силвия Стоянова Филева, с което да от-
неме в полза на държавата имущество на стойност 
73 471,39 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от Трифон Василев Филев:

1. сума в размер на 13 234,98 лв., представлява-
ща иззети средства по ДП № 101/2019 г. по описа 
на СлО при СпП, пр. пр. № 1042/2019 г. по описа 
на СпП.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от Трифон Василев Филев и Силвия 
Стоянова Филева:

1. лек автомобил марка „Пежо“, модел „607“, с 
рег. № СА 3754 АР, рама № VF39D4HXB92090923, 
дата на първа регистрация 27.03.2003 г., придобит 
на 19.04.2017 г. с договор за покупко-продажба, и 
пазарна стойност към 19.08.2021 г. 1500 лв.;

2. лек автомобил марка „Фолксваген“, мо-
дел „Поло“, с рег. № СВ 7280 АА, рама 
№ WVWZZZ9NZ3D054949, дата на първа регис-
трация 30.09.2002 г., придобит на 4.03.2015 г. с 
договор за покупко-продажба, и пазарна стойност 
към 19.08.2021 г. 400 лв.
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На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от Силвия Стоянова Филева:

1. сума в размер на 3430 лв., представляваща 
вноски по сметка BG06CECB979010D8335200 в 
„Централна кооперативна банка“ – АД, открита 
на 3.10.2012 г. и закрита на 14.10.2015 г.;

2. сума в размер на 260 лв., представляваща 
вноски по сметка BG34BPBI97421083294601 в „Юро-
банк България“ – АД, открита на 16.03.2004 г. и 
закрита на 21.05.2015 г.;

3. сума в размер на 10 019,34 лв., представля-
ваща вноски по сметка BG03FINV91501016578017 
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, открита 
на 16.03.2004 г.;

4. сума в размер на 3963,88 лв., представляваща 
вноски по сметка BG30UBBS88881000943827 в „Обе-
динена българска банка“, открита на 16.03.2004 г.;

5. сума в размер на 20 790,76 евро, представля-
ваща вноски по сметка BG50UBBS88884400882222 
в „Обединена българска банка“, открита на 
23.08.2016 г.

Съгласно определение от 31.05.2022 г. по гр. 
дело № 10393/2021 г. по описа на СГС, I ГО, 17-и 
състав, съдът определя двумесечен срок считано от 
датата на обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ и датата на насроченото първо съдебно 
заседание на 14.10.2022 г. Претенциите следва да 
бъдат заявени писмено в регистратурата на СГС, 
като се впише номерът на настоящото дело. По 
реда на чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ в молбата си 
всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи 
срещу кое от имуществата, описани в настоящото 
обявление, има претенции, като посочи и в коя точка 
на настоящото обявление е описано имуществото.

Гражданско дело № 10393/2021 г. по описа на 
СГС, I ГО, 17-и състав, е насрочено за разглеж-
дане в открито съдебно заседание на 14.10.2022 г. 
от 11,30 ч.
3883

Софийският градски съд, І гражданско отде-
ление, 27 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от 
ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. 
№ 8866/2020 г. въз основа на постъпило мотиви-
рано искане от Комисията за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно при-
добитото имущество (КПКОНПИ) срещу Петър 
Славчев Петров с постоянен адрес: София, район 
„Красно село“, ул. Царево село № 13, вх. Б, ет. 3, 
ап. 25, за отнемане на имущество на обща стойност 
159 686,02 лв. на основание чл. 151 във връзка с 
чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Петър 
Славчев Петров, описано, както следва:

сумата в размер на 30 950 лв., представляваща 
неправомерно дадени заеми от Петър Славчев 
Петров;

сумата в размер на 25 550 лв., представляваща 
получени лихви върху неправомерно дадени заеми 
от Петър Славчев Петров;

сумата в размер на 7000 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на отчуждаване 
на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А6“, рег. 
№ СА 0596 НХ, рама № WUAZZZ4BZYN099339;

сумата в размер на 5000 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на отчуждаване 
на лек автомобил, марка „Пежо“, модел „207“, 
рег. № СА 7047 РХ, рама № VF3WA9HVC34165494;

сумата в размер на 2000 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на отчуждаване 
на лек автомобил, марка „Рено“, модел „Клио“, 
рег. № СА 7099 РТ, рама № VF1CB0M0F22001911;

сумата в размер на 6500 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на отчуждаване 
на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А6“, рег. 
№ СА 8518 ТВ, рама № WUAZZZ4BZ1N127633;

сумата в размер на 1500 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на отчуждаване 
на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, 
рег. № СА 6484 ММ, рама № WOLOTGF48X5047195;

сумата в размер на 2500 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на отчуждаване на 
лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, 
рег. № СА 3189 ТН, рама № WVWZZZ1JZ3D007816;

сумата в размер на 8000 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на отчужда-
ване на лек автомобил, марка „Мицубиши“, 
модел „Паджеро“, рег. № СА 1734 СТ, рама 
№ JMBMNV68W1J005653;

сумата в размер на 2000 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на отчуждаване 
на лек автомобил, марка „Тойота“, модел „Ярис“, 
рег. № СВ 8291 АК, рама № JTDJT123200012627;

сумата в размер на 30 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на отчуждаване 
на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „РС 6“, рег. 
№ СВ 5618 ММ, рама № WUAZZZ4F99N900950;

сумата в размер на 2500 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на отчуж-
даване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, 
модел „А 170 ЦДИ“, рег. № СА 3317 ТС, рама 
№ WDB1680091JJ4105;

сумата в размер на 1300 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на отчуждаване 
на мотоциклет, марка „Ямаха“, модел „ХП 500“, 
рег. № СА 5461 В, рама № JYASJ061000014161;

сумата в общ размер на 17 586,52 лв., пред-
ставляваща вноска по сметка от трети лица без 
основание, подлежаща на отнемане в полза на 
държавата от Петър Славчев Петров;

сумата в размер на 17 299,50 лв., представляваща 
вноска от титуляря по банкова сметка, подлежа-
ща на отнемане в полза на държавата от Петър 
Славчев Петров.

Съгласно определение от 27.05.2022 г. по гр. д. 
№ 8866/2020 г. по описа на СГС, І ГО, 27 състав, 
съдът определя тримесечен срок от обнародването 
на обявлението в „Държавен вестник“, в който 
трети заинтересовани лица, претендиращи самос-
тоятелни права върху имуществото, предмет на 
отнемане, могат да встъпят по делото по реда на 
чл. 225 ГПК, като предявят претенциите си пред 
Софийския градски съд. 

Гражданско дело № 8866/2020 г. по описа на 
СГС, І ГО, 27 състав, е насрочено за разглеждане в 
открито съдебно заседание на 17.10.2022 г. от 15 ч.
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