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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Закон	 за	 допълнение	 на	 Закона	 за	
мерките	 и	 действията	 по	 време	 на	
извънредното	 положение,	 обявено	 с	
решение	 на	 Народното	 събрание	 от	
13	март	2020	г.,	и	за	преодоляване	на	
последиците	 2

	Закон	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на
Наказателния	кодекс	 3

	Решение	 за	 удължаване	 срока	 на	
действие	 на	 Временната	 комисия	
за	 установяване	 на	 всички	 факти	 и	
обстоятелства,	 свързани	 с	 подписа-
ния	 от	 правителството	 Меморан-
дум	 за	 1	 млрд.	 долара	 с	 GЕMCORP	 и	
IP3	CORPORATION	 4

Министерски съвет

	Постановление № 148	 от	 5	 юли	
2022	г.	 за	 изменение	 на	 Постановле-
ние	№	120	на	Министерския	съвет	от	
2012	г.	 за	 създаване	 на	 Междуведом-
ствен	съвет	по	отбранителна	индус-
трия	и	сигурност	на	доставките	към	
Министерския	съвет	 5

	Постановление № 149 от	 5	 юли	
2022	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	разходи/трансфери	за	2022	г.	за	из-
плащане	 на	 стипендии	 по	 Програма-
та	на	мерките	за	 закрила	на	деца	с	
изявени	дарби	от	държавни,	общински	
и	частни	училища,	приета	с	Постано-
вление	№	94	 на	Министерския	 съвет	
от	2022	г.		 5

	Постановление № 150	 от	 5	 юли	
2022	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Правилника	 за	 устройството	 и	 дей-
ността	 на	 Националния	 институт	
по	метеорология	и	хидрология,	приет	
с	 Постановление	 №	7	 на	 Министер-
ския	съвет	от	2019	г.	 7

	Постановление № 151	 от	 5	 юли	
2022	г.	за	допълнение	на	Тарифа	№	5	за	
таксите,	които	се	събират	в	систе-
мата	на	Министерството	на	транс-
порта	и	съобщенията,	одобрена	с	По-
становление	 №	81	 на	 Министерския
съвет	от	2000	г.	 8

	Постановление № 152	 от	 5	 юли	
2022	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	разходи	по	бюджета	на	Министер-
ството	на	 образованието	и	 науката
за	2022	г.	 8

	Постановление № 153	 от	 5	 юли	
2022	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	 разходи/трансфери	 за	 2022	г.	 за	
финансово	 осигуряване	 на	 дейности	
по	Национална	програма	 „Отново	 за-
едно“,	приета	с	Решение	№	453	на	Ми-
нистерския	съвет	от	2021	г.,	измене-
на	с	Решение	№	679	на	Министерския	
съвет	от	2021	г.	и	одобрена	за	2022	г.	
с	 Решение	 №	302	 на	 Министерския
съвет	от	2022	г.	 8

	Постановление № 154	 от	 5	 юли	
2022	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	 разходи/трансфери	 от	 резерва	 по	
чл.	1,	 ал.	2,	 раздел	 ІІ,	т.	 5.1	 от	Зако-
на	за	държавния	бюджет	на	Републи-
ка	България	за	2022	г.	за	непредвидени	
и/или	неотложни	разходи	за	предотвра-
тяване,	овладяване	и	преодоляване	на	
последиците	от	бедствия	 10

	Постановление № 155	 от	 5	 юли	
2022	г.	 за	 отменяне	 на	 Постановле-
ние	№	33	на	Министерския	съвет	от	
2022	г.	 за	 одобряване	 на	 промени	 по	
бюджета	на	Министерството	на	 зе-
меделието	за	2022	г.	във	връзка	с	уве-
личаване	капитала	на	еднолично	акци-
онерно	дружество	с	държавно	участие	
в	капитала	„Врана“	–	ЕАД	 13

	Постановление № 156	 от	 5	 юли	
2022	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
нормативни	актове	на	Министерския	
съвет	 14

	Решение № 431	 от	 5	 юли	 2022	 г.	 за	
признаване	 на	 Сдружение	 „Национал-
на	 асоциация	 на	 хората	 с	 придоби-
ти	 увреждания“	 за	 национално	 пред-
ставителна	 организация	 на	 хора	 с
увреждания	 23

	Решение № 432 от	 5	 юли	 2022	 г.	 за	
административно-териториална	про-
мяна	в	община	Поморие,	област	Бур-
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НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 171
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 допълнение на Закона за мерките 
и действията по време на извънредното по-
ложение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., и за преодолява-
не на последиците, приет от 47-ото Народно 
събрание на 1 юли 2022 г.

Издаден в София на 5 юли 2022 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

ЗАКОН 
за допълнение на Закона за мерките и дейст-
вията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание 
от 13 март 2020 г., и за преодоляване на по-
следиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., 
бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92, 98 от 2020 г.; 
Решение № 15 на Конституционния съд от 
2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 103, 105, 
107 и 109 от 2020 г., бр. 11, 14, 23, 36 и 77 от 

2021 г. и бр. 14 и 32 от 2022 г.)

§ 1. В преходните и заключителните раз-
поредби се създава § 20а:

„§ 20а. (1) Експертните решения на ТЕЛК 
и НЕЛК за определяне на трайно намалена 
работоспособност/вид и степен на увреждане, 
на които срокът на инвалидност е изтекъл в 
периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г., 
продължават действието си до издаване на 
ново експертно решение, но не по-късно от 
31 декември 2022 г., когато лицата са подали 
заявление-декларация за преосвидетелстване 
от ТЕЛК до 15 юли 2022 г. 

гас	–	присъединяване	на	едно	населено
място	към	друго	населено	място	 23

Министерство  
на здравеопазването

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	26	от	2008	г.	за	устрой-
ството	 и	 дейността	 на	 детските	
ясли	 и	 детските	 кухни	 и	 здравните
изисквания	към	тях	 23

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	4	от	2009	г.	за	условия-
та	и	реда	за	предписване	и	отпускане
на	лекарствени	продукти	 27

Министерство  
на образованието и науката

	Наредба № 14	 от	 28	 юни	 2022	г.	 за	
придобиване	на	квалификация	по	про-
фесията	„Корабоводител“	 28

Министерство 
на околната среда  

и водите
Министерство 

на здравеопазването
	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	

на	Наредба	№	2	от	2014	г.	за	класифи-
кация	на	отпадъците	 62

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

(2) В срок до 20 юли 2022 г. регионалните 
здравни инспекции предоставят на Национал-
ния осигурителен институт и на Агенцията 
за социално подпомагане информация за 
всички лица, подали заявление-декларация 
за преосвидетелстване от ТЕЛК в периода от 
13 март 2020 г. до 15 юли 2022 г.

(3) Изплащането на пенсиите по експертни 
решения на ТЕЛК и НЕЛК, на които срокът 
на инвалидност е изтекъл в периода от 1 април 
2022 г. до 30 юни 2022 г., се продължава при 
условията и за срока на действие, за който са 
продължени експертните решения на ТЕЛК 
и НЕЛК по ал. 1.

(4) Отпуснатите социални плащания от 
Агенцията за социално подпомагане по 
експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК, на 
които срокът на инвалидност е изтекъл в 
периода от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г., 
се продължават, а прекратените социални 
плащания се възобновяват, при условията и 
за срока на действие, за който са продължени 
съответните експертни решения на ТЕЛК и 
НЕЛК по ал. 1.

(5) Направленията, издадени по реда на 
Закона за хората с увреждания въз основа 
на експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК, 
на които срокът на инвалидност е изтекъл в 
периода от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г., 
продължават действието си при условията и 
за срока на действие, за който са продълже-
ни експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК 
по ал. 1. 

(6) В случаите, когато в периода от 1 април 
2022 г. до 30 юни 2022 г. предоставянето на 
лична помощ е преустановено поради изтекъл 
срок на инвалидност на експертните реше-
ния на ТЕЛК и НЕЛК по ал. 1, същата се 
предоставя въз основа на направленията по 
ал. 5 и след провеждане на процедура по реда 
на чл. 13 и 14 от Закона за личната помощ.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 1 юли 2022 г.
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1. В ал. 1 думите „да участва или“ се за-
личават, а думата „пет“ се заменя с „шест“. 

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Който склонява лице, ненавършило 

14-годишна възраст, да участва в действителни, 
виртуални или симулирани полови сношения 
между лица от еднакъв или различен пол 
или похотливо показване на човешки полови 
органи, содомия, мастурбация, сексуален са-
дизъм или мазохизъм, се наказва с лишаване 
от свобода от две до осем години.“ 

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
думите „две до десет“ се заменят с „три до 
десет“.

§ 2. В чл. 155в се правят следните измене-
ния и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея 
думите „да участва в“ се заменят с „да наб-
людава“, думите „както и за“ се заменят с 
„както и“, а думата „пет“ се заменя с „шест“. 

2. Създава се ал. 2:
„(2) Който чрез употреба на сила или за-

плашване, или чрез използване на положение 
на зависимост или надзор склонява непълно-
летно лице да участва в действително, вир-
туално или симулирано блудствено действие, 
съвкупление, полово сношение, включително 
содомия, мастурбация, сексуален садизъм или 
мазохизъм, както и за похотливо показване 
на човешки полови органи, се наказва с ли-
шаване от свобода от две до осем години.“

§ 3. В чл. 159, ал. 3 думата „три“ се заменя 
с „шест“.

§ 4. В чл. 172а се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „до пет години“ се заме-
нят с „от една до шест години“ и думите „пет 
хиляди“ се заменят с „десет хиляди“.

2. В ал. 2 думите „пет години“ се заменят 
с „шест години“ и думите „пет хиляди“ се 
заменят с „десет хиляди“.

3. В ал. 3 думите „от една до шест години“ 
се заменят с „от две до осем години“ и думи-
те „десет хиляди“ се заменят с „петнадесет 
хиляди“.

§ 5. В чл. 172б се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „марка“ се добавя 
„изобретение, полезен модел“ и думите „до 
пет години и с глоба до пет хиляди“ се заме-
нят с „от една до шест години и с глоба до 
десет хиляди“.

2. В ал. 2 думите „от пет хиляди до осем 
хиляди“ се заменят с „от десет хиляди до 
петнадесет хиляди“.

§ 6. В чл. 173 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 1 думата „две“ се заменя с „три“. 
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато деянието по ал. 1 е извършено 

в интернет или са причинени значителни 
вредни последици, наказанието е лишаване 
от свобода до шест години и глоба до десет 
хиляди лева.“

Законът е приет от 47-ото Народно събрание 
на 1 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: 
Мирослав Иванов

4109

УКАЗ № 172
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 На-
казателния кодекс, приет от 47-ото Народно 
събрание на 1 юли 2022 г.

Издаден в София на 5 юли 2022 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Наказателния 
кодекс (oбн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 
от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 
1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 
от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., 
бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., 
бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., 
бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., 
бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., 
бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; 
попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., 
бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 
1995 г.; Решение № 19 на Конституционния 
съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 
от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 
1997 г.; Решение № 19 на Конституционния 
съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 
85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 
1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 
2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 
от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 
86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., 
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 
и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 
102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 
60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 
61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., 
бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 
от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния 
съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95 
от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 55 
от 2018 г., бр. 1, 7, 16 и 83 от 2019 г., бр. 13, 
23, 28, 88, 103 и 108 от 2020 г., бр. 9 от 2021 г.; 
Решение № 12 на Конституционния съд от 

2021 г. – бр. 84 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 155б се правят следните изме-
нения и допълнения: 
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§ 7. В чл. 175, ал. 1 след думите „чл. 173“ 
се поставя запетая и се добавя „ал. 1 и 2“.

§ 8. В чл. 319а се правят следните измене-
ния и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „две години“ се заменят 
с „шест години и с глоба до три хиляди лева“. 

2. В ал. 2 думите „две години“ се заменят 
с „шест години“ и думите „три хиляди“ се 
заменят с „пет хиляди“. 

3. В ал. 3 думата „три“ се заменя със 
„седем“ и думите „пет хиляди“ се заменят с 
„двадесет хиляди“. 

4. В ал. 4 след думата „тайна“ се добавя 
„или срещу информационна система, която 
е част от критична инфраструктура“ и след 
тях се поставя запетая, а думите „от една до 
три години“ се заменят с „от четири до осем 
години“. 

5. В ал. 5 думите „от една до осем години“ 
се заменят с „от пет до дванадесет години“.

§ 9. В чл. 319б се правят следните изме-
нения: 

1. В ал. 1 думата „две“ се заменя с „шест“ 
и думите „три хиляди“ се заменят с „десет 
хиляди“. 

2. В ал. 2 думата „три“ се заменя със 
„седем“ и думите „пет хиляди“ се заменят с 
„двадесет хиляди“. 

3. В ал. 3 думите „от една до три години“ се 
заменят с „от пет до седем години“ и думите 
„пет хиляди“ се заменят с „десет хиляди“. 

4. В ал. 4 думите „от една до четири годи-
ни“ се заменят с „от пет до осем години“ и 
думите „шест хиляди“ се заменят с „двадесет 
хиляди“. 

5. В ал. 5 думите „от пет до осем години“ 
се заменят с „от девет до дванадесет години“ 
и думите „десет хиляди“ се заменят с „три-
десет хиляди“.

§ 10. В чл. 319в се правят следните изме-
нения: 

1. В ал. 1 думите „три години“ се заменят 
със „седем години“ и думите „три хиляди“ се 
заменят с „пет хиляди“. 

2. В ал. 2 думите „от една до три години“ се 
заменят с „от пет до седем години“ и думите 
„пет хиляди“ се заменят със „седем хиляди“.

§ 11. В чл. 319г се правят следните изме-
нения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „три години“ се заменят 
със „седем години“ и думите „три хиляди“ се 
заменят с „пет хиляди“. 

2. В ал. 3 думата „пет“ се заменя с „девет“ 
и думите „три хиляди“ се заменят с „двадесет 
хиляди“. 

3. Създава се ал. 4:
„(4) Ако деянието по ал. 1 и 2 е извърше-

но срещу информационна система или ком-
пютърна мрежа, която е част от критична 
инфраструктура, наказанието е лишаване от 

свобода от пет до дванадесет години и глоба 
до двадесет хиляди лева.“

§ 12. В чл. 319д се правят следните изме-
нения: 

1. В ал. 1 думата „две“ се заменя с „шест“. 
2. В ал. 2 думите „до три години“ се заме-

нят с „от четири до седем години“. 
3. В ал. 3 думата „пет“ се заменя с „девет“.
§ 13. В чл. 319е след думите „се наказва 

с“ се добавя „лишаване от свобода до шест 
години и“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Неприключилите до влизането в 

сила на този закон производства по чл. 155б, 
ал. 1, чл. 155в, чл. 159, ал. 3, чл. 172а, ал. 1 
и 2, чл. 172б, ал. 1, чл. 319а, ал. 1, 2, 3 и 4, 
чл. 319б, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 319в, ал. 1 и 2, 
чл. 319г, ал. 1, 2 и 3, чл. 319д, ал. 1, 2 и 3 и 
чл. 319е се довършват по досегашния ред.

§ 15. В Закона за електронната търговия 
(обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 
2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., 
бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 94 
от 2018 г., бр. 17 от 2019 г., бр. 96 от 2020 г. 
и бр. 15 от 2022 г.) в чл. 16, ал. 3 се създава 
изречение второ: „Доставчикът е длъжен да 
съхранява и предоставя информацията в срок 
от 6 месеца след прекратяването на договора 
му с получателя на услугата.“

Законът е приет от 47-ото Народно събрание 
на 1 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: 
Мирослав Иванов

4108

РЕШЕНИЕ
за удължаване срока на действие на Временна-
та комисия за установяване на всички факти 
и обстоятелства, свързани с подписания от 
правителството Меморандум за 1 млрд. долара 

с GЕMCORP и IP3 CORPORATION

Народното събрание на основание чл. 36 
от Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание

Р Е Ш И :
Удължава срока на действие на Временната 

комисия за установяване на всички факти 
и обстоятелства, свързани с подписания от 
правителството Меморандум за 1 млрд. до-
лара с GЕMCORP и IP3 CORPORATION с 
един месец.

Решението е прието от 47-ото Народно 
събрание на 1 юли 2022 г. и е подпечатано с 
официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: 
Мирослав Иванов

4138
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148  
ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г.

за изменение на Постановление № 120 на 
Министерския съвет от 2012 г. за създаване 
на Междуведомствен съвет по отбранителна 
индустрия и сигурност на доставките към Ми-
нистерския съвет (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; 
изм. и доп., бр. 5 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., 
бр. 107 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г., бр. 49 от 

2020 г. и бр. 36 от 2022 г.)

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

§ 1. В чл. 3, ал. 1 думите „министърът на 
икономиката“ се заменят с „министърът на 
икономиката и индустрията“, думите „замест-
ник-министър на икономиката“ се заменят 
със „заместник-министър на икономиката и 
индустрията“, а думите „земеделието и хра-
ните“ се заменят със „земеделието“.

§ 2. Навсякъде думите „министъра на 
икономиката“ се заменят с „министъра на 
икономиката и индустрията“.

Заключителни разпоредби

§ 3. В Постановление № 9 на Министер-
ския съвет от 2007 г. за създаване на Съвет 
за държавните резерви и военновременните 
запаси към Междуведомствения съвет по 
отбранителна индустрия и сигурност на 
доставките (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.; изм. 
и доп., бр. 44 и 53 от 2008 г., бр. 43 и 93 от 
2009 г., бр. 1 от 2010 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 40 
от 2015 г. и бр. 36 от 2022 г.), в чл. 3, ал. 3 
думите „заместник-министър на земеделието 
и храните“ се заменят със „заместник-ми-
нистър на земеделието“, а думите „замест-
ник-министър на икономиката“ се заменят 
със „заместник-министър на икономиката и 
индустрията“.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

4158

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 
ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2022 г. за изплащане на стипен-
дии по Програмата на мерките за закрила на 
деца с изявени дарби от държавни, общински 
и частни училища, приета с Постановление 
№ 94 на Министерския съвет от 2022 г. (ДВ, 

бр. 41 от 2022 г.)

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 278 235 лв. за изплащане 
на стипендии на учениците от общинските и 
частните училища и на учениците от държавни-
те училища, финансирани от Министерството 
на образованието и науката.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, 
както следва:

1. допълнителни трансфери за 2022 г. по 
бюджетите на общините – 184 275 лв., раз-
пределени съгласно приложението;

2. допълнителни разходи за 2022 г. по бю-
джета на Министерството на образованието 
и науката – 93 960 лв., в т. ч. за трансфер за 
Техническия университет – София – 1620 лв.

(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 1 
се предоставят по бюджетите на общините от 
централния бюджет под формата на обща суб-
сидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури 
за сметка на предвидените средства по цен-
тралния бюджет за 2022 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 92 340 лв. да се уве-
личат разходите по „Политика в областта на 
всеобхватното, достъпно и качествено преду-
чилищно и училищно образование. Учене през 
целия живот“, бюджетна програма „Развитие 
на способностите на децата и учениците“, по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г.

(2) Със сумата 48 060 лв. да се увеличи 
показателят по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличи по-
казателят по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

(4) По бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г., по „Поли-
тика в областта на всеобхватното, достъпно и 
качествено предучилищно и училищно обра-
зование. Учене през целия живот“, бюджетна 
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програма „Развитие на способностите на 
децата и учениците“, да се създаде админис-
триран разходен параграф „Стипендии за деца 
с изявени дарби“ в размер на сумата по ал. 1.

Чл. 4. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от 

Закона за публичните финанси, чл. 74, ал. 1 
от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г. и чл. 2 от Постановление 
№ 94 на Министерския съвет от 2022 г. за при-
емане на Програма на мерките за закрила на 
деца с изявени дарби от държавни, общински 
и частни училища през 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на образованието 
и науката и на кметовете на съответните 
общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

Приложение  
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане на стипендии на ученици по 
раздел ІІ на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022 г.

Община Област Средства за стипендии 
на ученици от общин-

ски училища
(в лв.)

Средства за стипендии 
на ученици от частни 

училища
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Благоевград Благоевград 1 350 1 350

Гоце Делчев Благоевград 1 080 1 080

Петрич Благоевград 945 945

Айтос Бургас 1 620 1 620

Бургас Бургас 13 095 13 095

Карнобат Бургас 270 270

Несебър Бургас 675 675

Варна Варна 16 605 16 605

Велико Търново Велико Търново 5 805 1 620 7 425

Горна Оряховица Велико Търново 1 620 1 620

Свищов Велико Търново 1 620 1 620

Видин Видин 2 430 2 430

Враца Враца 7 290 7 290

Габрово Габрово 2 295 2 295

Добрич Добрич 2 160 1 620 3 780

Кърджали Кърджали 2 025 2 025

Кюстендил Кюстендил 2 430 2 430

Ловеч Ловеч 675 675

Панагюрище Пазарджик 405 405

Пещера Пазарджик 675 675

Септември Пазарджик 2 700 2 700

Перник Перник 675 675

Плевен Плевен 3 645 3 645

Пловдив Пловдив 12 960 12 960

Разград Разград 2 295 2 295
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Община Област Средства за стипендии 
на ученици от общин-

ски училища
(в лв.)

Средства за стипендии 
на ученици от частни 

училища
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Русе Русе 6 480 6 480

Силистра Силистра 1 890 1 890

Тутракан Силистра 675 675

Сливен Сливен 810 810

Столична София-град 47 385 6 345 53 730

Елин Пелин София област 1 620 1 620

Самоков София област 270 270

Казанлък Стара Загора 2 835 2 835

Стара Загора Стара Загора 2 160 2 160

Попово Търговище 405 405

Димитровград Хасково 1 620 1 620

Тополовград Хасково 2 835 2 835

Хасково Хасково 7 020 7 020

Каспичан Шумен 1 350 1 350

Шумен Шумен 5 400 5 400

Стралджа Ямбол 1 620 1 620

Ямбол Ямбол 2 970 2 970

               Общо 174 690 9 585 184 275

4159

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150  
ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Националния 
институт по метеорология и хидрология, приет 
с Постановление № 7 на Министерския съвет 

от 2019 г. (ДВ, бр. 6 от 2019 г.)

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

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

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Министърът на околната среда и 

водите разработва и внася за приемане от 
Министерския съвет проекти за изменение и 
допълнение на Правилника за устройството 
и дейността на НИМХ.“

§ 2. В чл. 8 т. 2 се изменя така:
„2. прави предложения до министъра на 

околната среда и водите за изменение или 
допълнение на Правилника за устройството 
и дейността на НИМХ;“.

§ 3. В чл. 11 т. 5 се отменя.
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Генералният директор на НИМХ се 

назначава и освобождава от министъра на 
околната среда и водите. Генералният дирек-
тор се назначава след проведен конкурс при 
условията и по реда на Кодекса на труда.“

2. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Когато за генерален директор е назна-

чено лице, което заема академична длъжност 
в НИМХ, то ползва правата за съответната 
академична длъжност.

(5) След освобождаване на лицето по ал. 4 
то има право да заеме предишната академична 
длъжност без провеждане на конкурс и избор 
при условията и по реда на Закона за разви-
тието на академичния състав на Република 
България.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея в 
т. 6 се създава изречение второ: „Генералният 
директор представя на министъра на околната 
среда и водите утвърденото длъжностно и 
поименно разписание в десетдневен срок от 
утвърждаването му.“

4. Досегашните ал. 5 – 7 стават съответно 
ал. 7 – 9.

§ 5. Навсякъде думите „министъра на обра-
зованието и науката“ се заменят с „министъра 
на околната среда и водите“.

Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  

Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: 

Красимир Божанов
4160
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151  
ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г.

за допълнение на Тарифа № 5 за таксите, 
които се събират в системата на Министер-
ството на транспорта и съобщенията, одобре-
на с Постановление № 81 на Министерския 
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; 
попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 
2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49, 
68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и 
105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38 
от 2007 г., бр. 64, 78 и 79 от 2008 г., бр. 100 
от 2009 г., бр. 64 от 2010 г., бр. 96 от 2011 г., 
бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г., бр. 59 от 

2016 г. и бр. 36 от 2022 г.)

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

§ 1. Създава се глава девета:

„ Г л а в а  д е в е т а

ТАКСИ, СЪБИРАНИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯ-
НЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕДИННАТА 
ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ПО ЗАКОНА 
ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕ-
ЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Чл. 151. За предоставянето на мрежовите 
оператори на информация по чл. 4, ал. 2, т. 2 
от Закона за електронните съобщителни мрежи 
и физическа инфраструктура за съществуваща 
физическа инфраструктура за разполагане на 
мрежи, включително високоскоростни елек-
тронни съобщителни мрежи, се събира такса 
в размер 0,50 лв. на картен лист.“

Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 3. Заявка за осигуряване на достъп до 

информация, налична в Единната информаци-
онна точка и в изпълнение на разпоредбите на 
Закона за електронните съобщителни мрежи 
и физическа инфраструктура, се осъществява 
по електронен път чрез Единната информа-
ционна точка.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

4161

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 
ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на образованието 

и науката за 2022 г.

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

Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. в размер 10 000 000 лв. 

за финансиране на дейности, необходими за 
реализиране на проекти по Оперативна про-
грама „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Чл. 2. Сумата по чл. 1 да се осигури за 
сметка на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 2.2 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1 да се уве-
личат разходите по „Политика в областта на 
всеобхватното, достъпно и качествено преду-
чилищно и училищно образование. Учене през 
целия живот“, бюджетна програма „Училищно 
образование“, по бюджета на Министерството 
на образованието и науката за 2022 г.

(2) Със сумата по чл. 1 да се увеличат 
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 4. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извър-
ши произтичащите промени по централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 2.2 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на образованието 
и науката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

4162

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153  
ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2022 г. за финансово осигуря-
ване на дейности по Национална програма 
„Отново заедно“, приета с Решение № 453 на 
Министерския съвет от 2021 г., изменена с 
Решение № 679 на Министерския съвет от 
2021 г. и одобрена за 2022 г. с Решение № 302 

на Министерския съвет от 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 2 592 550 лв. за финансо-
во осигуряване на дейности по Национална 
програма „Отново заедно“.
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(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи в централния 
бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, 
ал. 5, т. 2.6 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г. и да се 
разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините за 2022 г. –  
2 359 550 лв., разпределени съгласно прило-
жението;

2. по бюджета на Министерството на об-
разованието и науката за 2022 г. – 233 000 лв.

(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, 
т. 1 се предоставят по бюджетите на общи-
ните от централния бюджет под формата на 
обща субсидия за делегираните от държавата 
дейности.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури 
за сметка на разчетените за целта разходи по 
централния бюджет за 2022 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да 
се увеличат разходите по „Политика в област-
та на всеобхватното, достъпно и качествено 
предучилищно и училищно образование. 
Учене през целия живот“, бюджетна програ-
ма „Училищно образование“, по бюджета на 
Министерството на образованието и науката 
за 2022 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се 
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

Чл. 4. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 и чл. 55a от Закона за 
публичните финанси, чл. 1, ал. 5, т. 2.6 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г. и във връзка с Решение 
№ 679 на Министерския съвет от 2021 г. и т. 4 
от Решение № 302 на Министерския съвет от 
2022 г. за одобряване на Национална програма 
за развитие на образованието „Отново заедно“.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на образованието и на-
уката и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

Приложение  
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Разпределение на допълнителните трансфери 
за финансово осигуряване на дейности по 

Национална програма „Отново заедно“

Област Община Средства
(в лв.)

Благоевград Благоевград 82 550

Благоевград Гърмен 10 800

Благоевград Сатовча 55 000

Бургас Бургас 18 950

Варна Аксаково 7 000

Варна Варна 5 400

В. Търново Полски Тръмбеш 25 000

В. Търново Свищов 8 500

Видин Макреш 2 100

Враца Бяла Слатина 33 600

Габрово Севлиево 12 000

Добрич Добричка 12 000

Кюстендил Бобошево 1 350

Кюстендил Кочериново 1 950

Кюстендил Невестино 11 500

Ловеч Ловеч 55 700

Ловеч Луковит 73 000

Ловеч Троян 6 000

Пазарджик Велинград 1 800

Пазарджик Пазарджик 92 500

Пазарджик Стрелча 40 000

Плевен Гулянци 48 000

Плевен Плевен 11 500

Плевен Червен бряг 27 500

Пловдив Куклен 6 000

Пловдив Пловдив 52 250

Пловдив Раковски 22 500

Пловдив „Родопи“ 1 800

Пловдив Садово 18 000

Пловдив Хисаря 12 150

Силистра Дулово 6 000

Сливен Котел 9 900

Смолян Златоград 33 500
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Област Община Средства
(в лв.)

Смолян Рудозем 27 500

София-град Столична 1 177 250

София област Долна баня 3 300

София област Златица 27 500

София област Костенец 25 000

София област Костинброд 33 000

Стара Загора Стара Загора 3 300

Търговище Опака 6 000

Търговище Попово 3 600

Хасково Минерални бани 19 000

Хасково Симеоновград 16 500

Хасково Стамболово 11 000

Хасково Харманли 22 000

Хасково Хасково 8 500

Шумен Върбица 6 300

Ямбол Ямбол 164 000

                   ОБЩО 2 359 550

4163

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154  
ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, 
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Ре-
публика България за 2022 г. за непредвидени 
и/или неотложни разходи за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците 

от бедствия

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г. за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците 
от бедствия в общ размер 6 248 914 лв., раз-
пределени, както следва:

1. разходи по бюджета на Министерския 
съвет в общ размер 556 049 лв., от които:

а) на областния управител на област Бургас 
за текущ ремонт на покрива на сградата на 
областната администрация – ЕНКЦ, находя-
ща се в УПИ І-565, кв. 4 по плана на ЦГЧ, гр. 
Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.286 по 
кадастралната карта на гр. Бургас – 214 632 лв.;

б) на областния управител на област Па-
зарджик:

аа) за почистване на р. Стара река на те-
риторията на област Пазарджик – 18 720 лв.;

бб) за почистване на р. Мътница на тери-
торията на област Пазарджик – 135 471 лв.;

вв) за възстановяване на разходи за спа-
сителни и неотложни аварийни работи на  
р. Малка Мътница от км 0+500 до км 3+300, 
община Велинград – 59 976 лв.;

гг) за разплащане на проектни работи за 
аварийно възстановяване и укрепване на праг 
№ 1 на р. Чепинска, аварийно възстановява-
не на разрушени подпорни стени, на рибен 
проход и за почистване на речното легло на 
р. Чепинска при с. Варвара – 27 250 лв.;

в) на областния управител на област Раз-
град за изготвяне на проект за консервация, 
реставарация, адаптация, преустройство и 
реконструкция на сграда НКЦ – военен клуб, 
УПИ ІV – за обществено и делово обслужва-
не, кв. 305, ПИ с идентификатор 61710.505.416, 
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 6, гр. Раз-
град – 100 000 лв.;

2. разходи по бюджета на Министер-
ството на вътрешните работи в общ размер  
147 558 лв., в т.ч. по показател „Издръж-
ка“ – 128 460 лв., и по показател „Персо-
нал“ – 19 098 лв., от които:

а) за организиране и провеждане на между-
народния конкурс за детска рисунка „С очите 
си видях бедата“ в Националния дворец на 
децата, гр. София – 7000 лв.;

б) за организиране и провеждане на ХVІІІ 
Национално ученическо състезание „За-
щита при бедствия, пожари и извънредни 
ситуации“ – 2022 г., в гр. Велико Търново –  
26 890 лв.;

в) за организиране и провеждане на ХХІ 
републикански състезания на младежки-
те противопожарни отряди „Млад огнебо-
рец“ – 2022 г., в к.к. „Албена“, област Доб-
рич – 31 370 лв.;

г) за възстановяване на непредвиде-
ни разходи, извършени от структурите на 
ГДПБЗН – МВР, при овладяването на бед-
ствени и извънредни ситуации в периода 
август – декември 2021 г. – 65 498 лв.;

д) за възстановяване на разходите за из-
готвяне на оперативен доклад по договори за 
извършване на контролна проверка на допъл-
нителните трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, 
раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г. – 16 800 лв.;

3. разходи по бюджета на Министерство-
то на здравеопазването за осигуряване на 
навременно организиране и прилагане на 
дезинсекционни мероприятия за контрол 
на комарните популации в страната през 
2022 г. – 2 000 000 лв.;

4. разходи по бюджета на Министерството 
на отбраната за неутрализиране на невзривени 
бойни припаси на територията на страната, 
участие на ВМС в неотложни аварийно-възста-



БРОЙ 53  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  11   

новителни работи за защита на населението 
на територията на страната, в общ размер 
за периода октомври – декември 2021 г. –  
30 818 лв., от които:

а) за Министерството на отбраната –  
29 678 лв., в т.ч. 14 435 лв. за „Персонал“ и 
15 243 лв. за „Издръжка“;

б) трансфер за НВУ „В. Левски“ – 1140 лв., 
в т.ч. 322 лв. за „Персонал“ и 818 лв. за „Из-
дръжка“;

5. разходи по бюджета на Министерството 
на транспорта и съобщенията в общ размер 
1 485 912 лв., от които:

а) за неотложни аварийно-възстановител-
ни работи на електрически съоръжения в 
междугарието Монтана – Берковица на км 
27+645 – 10 217 лв.;

б) за неотложни аварийно-възстановителни 
работи – подмяна на обгорял оптичен кабел 
в района на жп гара Бобошево, страна Коче-
риново – 11 172 лв.;

в) за неотложни аварийно-възстановителни 
работи на телекомуникационна апаратура на 
жп гара Перник – 12 774 лв.;

г) за неотложно укрепване на долното 
строене на железния път от км 25+490 до 
км 25+505 в междугарието Реброво – Своге –  
12 957 лв.;

д) за аварийно-възстановителни работи на 
свлечен банкет и отток на водосток на км 
19+172 в междугарието Монтана – Беркови-
ца – 13 430 лв.;

е) за възстановяване на скъсана контактна 
мрежа в междугарието Кочериново – Бобо-
шево – 15 204 лв.;

ж) за аварийно-възстановителни работи 
на маршрутно релейна централизация на жп 
гара Ихтиман – 19 061 лв.;

з) за разплащане на неотложни аварийни 
работи на железния път, включително долното 
строене на железния път и отводняване на 
км 48+900 в междугарието Смядово – Кому-
нари – 25 034 лв.;

и) за неотложни аварийно-възстановителни 
работи за стабилизиране на скален откос от км 
59+459 до км 59+479, път № 2 в междугарието 
Лакатник – Елисейна – 33 046 лв.;

к) за аварийно-възстановителни работи 
на железния път и съоръженията в участъка 
от км 51+934 до км 52+020, път № 2 в меж-
дугарието Лакатник – Елисейна – 34 088 лв.;

л) за неотложен ремонт на долното строене 
на железния път и отводнителните съоръжения 
от км 18+460 до км 18+700 в междугарието 
Брусарци – Лом по 72-ра жп линия – 49 488 лв.;

м) за неотложен ремонт и механизирано 
почистване на подмостовите корита на железо-
пътни мостове на км 7+521 и км 9+310/9+306, в 
междугарието Илиянци – Курило – 49 623 лв.;

н) за разплащане на разходи за извърше-
ни аварийно-възстановителни работи от км 
15+500 до км 16+500 в междугарието Брусар-
ци – Лом – 57 168 лв.;

о) за извършване на аварийно укрепване 
и обезопасяване на стръмен скален откос 
от км 65+990 до км 66+090 в междугарието 
Цветино – Аврамово – 59 689 лв.;

п) за неотложно възстановяване на пара-
метрите на железопътната инфраструктура 
от км 199+196 до км 199+300, гара Кръстец –  
59 954 лв.;

р) за нeотложно възстановяване на пара-
метрите на железопътната инфраструктура от 
км 146+795 до км 147+398, в междугарието 
Дебелец – РП – Соколово – 59 993 лв.;

с) за неотложно укрепване на долното 
строене на железния път в междугарието 
Мездра – Роман, път № 2, в участъците от 
км 95+243 до км 95+657 и от км 98+280 до 
км 98+580 – 963 014 лв.;

6. трансфер по бюджета на Община Ветри-
но за разплащане на разходи за овладяване 
на частично бедствено положение – възста-
новяване на нарушена улична настилка в  
с. Неофит Рилски, с. Ветрино, с. Габърница, 
с. Средно село – 472 435 лв.;

7. трансфер по бюджета на Община Каварна 
за спешни и неотложни аварийно-възстано-
вителни работи за ликвидиране на послед-
ствията от частично бедствено положение, 
предизвикано от засядането на моторен кораб 
„Vera Su“ край брега на местността Яйлата, 
с. Камен бряг – 5369 лв.;

8. трансфер по бюджета на Община Лом 
за неотложни аварийно-възстановителни 
работи за възстановяване на имоти – общин-
ска собственост, в гр. Лом и с. Замфирово –  
216 482 лв.;

9. трансфер по бюджета на Община Земен 
за разплащане на разходи за извършени ава-
рийни работи на стената на язовир „Земен“ 
и на общински път за махала Вучковци, ма-
хала Джоковци и махала Дерлипанска от с. 
Пещера, с. Враня стена – 19 331 лв.;

10. трансфер по бюджета на Община Ра-
домир за разплащане на разходи за отводня-
ване и почистване на отводнителни канали 
и дерета в урбанизираната територия на с. 
Бобораци, с. Кленовик, с. Негованци и с. 
Кошарите – 27 048 лв.;

11. трансфер по бюджета на Община Сли-
вен за разплащане на извършени разходи по 
ликвидиране на поражения върху сградата на 
ЦПЛР, гр. Сливен – 59 584 лв.;

12. трансфер по бюджета на Община Борино 
за разплащане на разходи за разчистване на 
срутище на общински път SML 2030 от път 
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III-197 – с. Борино до с. Чала, от км 4+650 
до км 4+680 – 21 360 лв.;

13. трансфер по бюджета на Община Девин 
в общ размер 374 984 лв., от които:

а) за аварийно-възстановителни работи 
по общински път Тешел – Триград, след раз-
клона за с. Гьоврен – 5993 лв.;

б) за възстановяване и изграждане на 
подпорна стена за укрепване на ул. „Г. Дими-
тров“ между о.т. 858 и о.т. 859, кв. „Настан“, 
гр. Девин – 368 991 лв.;

14. трансфер по бюджета на Община Неде-
лино за разплащане на разходи за извършени 
спасителни и неотложни аварийни работи на 
територията на община Неделино – 111 202 лв.;

15. трансфер по бюджета на Община Смолян 
за разплащане на разходи за извършени аварий-
но-възстановителни работи след интензивните 
валежи от дъжд на 11 и 12 декември 2021 г. на 
територията на общината – 100 831 лв.;

16. трансфер по бюджета на Община Чепе-
ларе за неотложни аварийно-възстановителни 
работи на път за с. Забърдо и природната 
забележителност „Чудни мостове“ – 27 600 лв.;

17. трансфер по бюджета на Община Драго-
ман за разплащане на разходи за разчистване 
на учасък от пътя SFO 2200 – с. Драгоил –  
с. Ново бърдо – 6264 лв.;

18. трансфер по бюджета на Община Ди-
митровград за укрепване и възстановяване 
на пътен мост на р. Марица на бул. Стефан 
Стамболов, гр. Димитровград – 350 007 лв.;

19. трансфер по бюджета на Община Бла-
гоевград за възстановителни дейности след 
пожар в блок № 18, ж.к. „Струмско“ – център, 
гр. Благоевград – 198 600 лв.;

20. трансфер по бюджета на Община Пана-
гюрище за възстановяване на жилище на Д.Н.Ч., 
ул. Ненко Добрев № 11, с. Бъта – 3836 лв.;

21. трансфер по бюджета на Община Хисаря 
за възстановяване на жилищни имоти вслед-
ствие на щети от пожар на 4 август 2021 г. в 
общ размер 33 644 лв., от които: 

а) за имот на Д.К.Т., В.К.Ч., Н.И.У., К.И.И., 
УПИ ІІІ-867, кв. 55, с. Старосел – 576 лв.;

б) за имот на А.Х.М., ПИ 802, кв. 54а,  
с. Старосел – 1680 лв.;

в) за имот на Е.Д.Х., УПИ V-868, кв. 55, 
с. Старосел – 2160 лв.;

г) за имот на М.С.Р., Т.С.Р. – наследни-
ци на С.К.Р., УПИ ІІ-866, кв. 55, с. Старо-
сел – 2520 лв.;

д) за имот на Т.А.Р., УПИ ІІ-779, кв. 39,  
с. Старосел – 7645 лв.;

е) за имот на М.Н.Х., Т.Л.Х. – наследници 
на Л.Т.Х., ПИ 953, до кв. 77, с. Старосел – из-
вън регулация – 2881 лв.;

ж) за имот на С.И.Х., Л.И.Х., Й.Н.П., 
И.Н.П., Т.Н.П. – наследници на Т.И.Х., УПИ 
ІІ-965, кв. 77, с. Старосел – 4371 лв.;

з) за имот на Д.Ф.С., УПИ І-777, кв. 39, с. 
Старосел – 3486 лв.;

и) за имот на Й.К.Х., Н.И.Х., Ц.И.Т. – на-
следници на Н.М.Х., ПИ 815, кв. 54, с. Ста-
росел – 946 лв.;

к) за имот на Г.Д.А., ПИ 797, кв. 54,  
с. Старосел – 3559 лв.;

л) за имот на Г.К.Т., УПИ ХХ-778, кв. 39, 
с. Старосел – 3820 лв.

(2) Допълнителните трансфери по чл. 1, 
ал. 1, т. 6 – 21 общо в размер 2 028 577 лв. 
се предоставят от централния бюджет по 
бюджетите на общините като трансфер за 
други целеви разходи. 

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на резерва за непредвидени и/или 
неотложни разходи за 2022 г. в частта за пре-
дотвратяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел 
II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Министер-
ския съвет за 2022 г. по „Политика в областта 
на осъществяването на държавните функции на 
територията на областите в България“, бюджет-
на програма „Осъществяване на държавната 
политика на областно ниво“, и показателите 
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

(2) По бюджета на Министерския съвет за 
2022 г., по „Политика в областта на осъществя-
ването на държавните функции на територията 
на областите в България“, бюджетна програма 
„Осъществяване на държавната политика на 
областно ниво“, да се създаде администри-
ран разходен параграф „Предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците 
от бедствия“ – 556 049 лв.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 в 
размер 147 558 лв., в т.ч. 19 098 лв. по показа-
тел „Персонал“, да се увеличат разходите по 
бюджета на Министерството на вътрешните 
работи за 2022 г. по „Политика в областта на 
пожарната безопасност и защитата на населе-
нието при извънредни ситуации“, бюджетна 
програма „Пожарна безопасност и защита на 
населението при пожари, бедствия и извън-
редни ситуации“.

(2) Със сумата за „Издръжка“ по чл. 1, 
ал. 1, т. 2 в размер 128 460 лв. да се увеличат 
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г. 
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Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да 
се увеличат разходите по бюджета на Минис-
терството на здравеопазването за 2022 г. по 
„Политика в областта на промоцията, превен-
цията и контрола на общественото здраве“, 
бюджетна програма „Профилактика и надзор 
на заразните болести“, и показателите по 
чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4, 
буква „а“ в размер 29 678 лв., в т.ч. 14 435 лв. 
за „Персонал“, да се увеличат разходите по 
бюджета на Министерството на отбраната за 
2022 г. по „Политика в областта на отбрани-
телните способности“, както следва:

1. по бюджетна програма „Подготовка и 
използване на въоръжените сили“ – 29 188 лв., 
в т. ч. 14 435 лв. за „Персонал“ и 14 753 лв. 
за „Издръжка“;

2. по бюджетна програма „Военна поли-
ция“ – 490 лв. за „Издръжка“.

(2) Със сумата за „Издръжка“ по чл. 1, 
ал. 1, т. 4, буква „а“ в размер 15 243 лв. да 
се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

Чл. 6. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да се 
увеличат разходите по бюджета на Министер-
ството на транспорта и съобщенията за 2022 г. 
по „Политика в областта на транспорта“, бю-
джетна програма „Организация, управление 
на транспорта, осигуряване на безопасност, 
сигурност и екологосъобразност“, и показате-
лите по чл. 25, ал. 3 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 7. Главният секретар на Министерския 
съвет, министърът на вътрешните работи, 
министърът на здравеопазването, министърът 
на отбраната и министърът на транспорта и 
съобщенията да извършат съответните проме-
ни по бюджетите си за 2022 г. и да уведомят 
министъра на финансите.

Чл. 8. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2022 г., включително по бюджетните 
взаимоотношения на общините с централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от 
Закона за публичните финанси, чл. 74, ал. 1 
и чл. 77, ал. 5, т. 9 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на вътрешните работи, 
на министъра на здравеопазването, на минис-

търа на отбраната, на министъра на транспорта 
и съобщенията, на главния секретар на Ми-
нистерския съвет, на областните управители 
на областите Бургас, Пазарджик и Разград и 
на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

4164

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155  
ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г.

за отменяне на Постановление № 33 на Ми-
нистерския съвет от 2022 г. за одобряване на 
промени по бюджета на Министерството на 
земеделието за 2022 г. във връзка с увели-
чаване капитала на еднолично акционерно 
дружество с държавно участие в капитала 

„Врана“ – ЕАД

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

§ 1. Отменя Постановление № 33 на Ми-
нистерския съвет от 2022 г. за одобряване на 
промени по бюджета на Министерството на 
земеделието за 2022 г. във връзка с увели-
чаване капитала на еднолично акционерно 
дружество с държавно участие в капитала 
„Врана“ – ЕАД (ДВ, бр. 24 от 2022 г.).

Заключителни разпоредби

§ 2. Предвидените за увеличение на капи-
тала на едноличното акционерно дружество с 
държавно участие в капитала „Врана“ – ЕАД, 
средства, съхранявани по сметката за чужди 
средства на Министерството на земеделието, 
се възстановяват по бюджета на Министер-
ството на земеделието.

§ 3. Министърът на земеделието да извърши 
съответните промени, произтичащи от § 1, по 
бюджета на Министерството на земеделието за 
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

§ 4. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на земеделието.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

4165
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156  
ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет

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

§ 1. В Постановление № 307 на Министер-
ския съвет от 1996 г. за реда за координация 
и изпълнение на задълженията на Република 
България като член на Световната търговска 
организация (СТО) (обн., ДВ, бр. 1 от 1997 г.; 
изм. и доп., бр. 45 от 1997 г., бр. 4 от 2001 г., 
бр. 27 от 2003 г., бр. 78, 89, 96 от 2005 г., бр. 40 
от 2006 г., бр. 93 от 2009, бр. 52 от 2011 г., 
бр. 62 от 2013 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 36 от 
2022 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 4:
а) в ал. 2 думите „заместник-министър 

на икономиката“ се заменят със „заместник-
министър на икономиката и индустрията“;

б) в ал. 8 думите „министъра на икономи-
ката“ се заменят с „министъра на икономиката 
и индустрията“.

2. Навсякъде думите „Министерството на 
икономиката“ се заменят с „Министерството 
на икономиката и индустрията“, абревиатурата 
„МИ“ се заменя с „МИИ“, а думите „Ми-
нистерството на земеделието и храните“ се 
заменят с „Министерството на земеделието“.

§ 2. В Постановление № 165 на Минис-
терския съвет от 2004 г. за организацията и 
координацията на обмена на информация за 
технически регламенти и правила за услуги на 
информационното общество и за установяване 
и функциониране на звено за контакт относно 
продуктите (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и 
доп., бр. 91 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 48 
от 2009 г., бр. 52 от 2011 г., бр. 40 от 2015 г. и 
бр. 103 от 2020 г.) навсякъде думите „Минис-
терството на икономиката“, „министърът на 
икономиката“, „министъра на икономиката“ 
и абревиатурата „МИ“ се заменят съответно 
с „Министерството на икономиката и ин-
дустрията“, „министърът на икономиката и 
индустрията“, „министъра на икономиката и 
индустрията“ и „МИИ“.

§ 3. В Постановление № 180 на Министер-
ския съвет от 2005 г. за създаване на Съвет за 
координация и обмен на информация между 
органите, осъществяващи контрол на пазара 
на стоки (обн., ДВ, бр. 65 от 2005 г.; изм. и 
доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 62 
от 2007 г., бр. 71 от 2008 г., бр. 45 и 93 от 
2009 г., бр. 52 и 88 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., 
бр. 60 от 2014 г. и бр. 40 от 2015 г.) се правят 
следните изменения:

1. В чл. 3:
а) в ал. 1 думите „заместник-министри 

на икономиката“ се заменят със „заместник-

министри на икономиката и индустрията“, 
а думите „министъра на икономиката“ се 
заменят с „министъра на икономиката и 
индустрията“;

б) в ал. 2 т. 8 се изменя така:
„8. директорът на Главна дирекция „Земе-

делие и регионална политика“ на Министер-
ството на земеделието;“.

2. В чл. 8, ал. 1 думите „Министерството на 
икономиката“ се заменят с „Министерството 
на икономиката и индустрията“.

3. Навсякъде думите „министъра на ико-
номиката“ се заменят с „министъра на ико-
номиката и индустрията“.

§ 4. В Постановление № 120 на Министер-
ския съвет от 1997 г. за създаване на Съвет за 
закрила на авторското право и сродните му 
права (обн., ДВ, бр. 27 от 1997 г.; изм. и доп., 
бр. 45 от 1997 г., бр. 30 от 1999 г., бр. 38 от 
2000 г. и бр. 4 от 2001 г.), в приложение № 2 
към чл. 3, ал. 1 думите „заместник-министър 
на икономиката“ се заменят със „заместник-
министър на икономиката и индустрията“.

§ 5. В Постановление № 74 на Минис-
терския съвет от 1998 г. за ликвидиране на 
последствията от добива и преработката на 
уранова суровина (обн., ДВ, бр. 39 от 1998 г.; 
изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 78 от 2005 г., 
бр. 108 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 47 от 
2012 г., бр. 2 от 2014 г., бр. 66 и 100 от 2015 г. и 
бр. 12 от 2019 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 2, ал. 4 думите „Министърът на 
икономиката“ се заменят с „Министърът на 
икономиката и индустрията“, а думите „Минис-
терството на земеделието, храните и горите“ се 
заменят с „Министерството на земеделието“.

2. В чл. 18 на приложение № 3 към чл. 8, 
ал. 2 думите „министъра на икономиката“ 
се заменят с „министъра на икономиката и 
индустрията“, а думите „министъра на земе-
делието и храните“ се заменят с „министъра 
на земеделието“.

3. Навсякъде думите „Министерството на 
икономиката“ се заменят с „Министерство-
то на икономиката и индустрията“, думите 
„Министърът на икономиката“ се заменят с 
„Министърът на икономиката и индустрия-
та“ и думите „министъра на икономиката“ 
се заменят с „министъра на икономиката и 
индустрията“.

§ 6. В Постановление № 195 на Минис-
терския съвет от 2000 г. за техническа лик-
видация, консервация и преодоляване на 
вредните последици при прекратяване или 
ограничаване на производствената дейност 
във въгледобива (обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г.; 
изм. и доп., бр. 18 от 2001 г., бр. 74 от 2002 г., 
бр. 78 от 2005 г., бр. 42 и 62 от 2007 г., бр. 71 
от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 47 от 2012 г., 
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бр. 66 и 100 от 2015 г. и бр. 34 от 2018 г.) се 
правят следните изменения:

1. В чл. 2, ал. 1 думите „Министерството на 
икономиката“ се заменят с „Министерството 
на икономиката и индустрията“, а думите 
„Министерството на земеделието, храните 
и горите“ се заменят с „Министерството на 
земеделието“.

2. В приложението към чл. 3, в чл. 17, 
ал. 2 думите „министъра на икономиката“ 
се заменят с „министъра на икономиката и 
индустрията“, а думите „министъра на зе-
меделието, храните и горите“ се заменят с 
„министъра на земеделието“.

3. Навсякъде думите „Министерството на 
икономиката“ се заменят с „Министерство-
то на икономиката и индустрията“, думите 
„Министърът на икономиката“ се заменят с 
„Министърът на икономиката и индустрия-
та“ и думите „министъра на икономиката“ 
се заменят с „министъра на икономиката и 
индустрията“.

§ 7. Постановление № 140 на Министерския 
съвет от 1992 г. за преструктуриране на рудо-
добива и поетапно закриване на неефективни 
производствени мощности (обн., ДВ, бр. 61 от 
1992 г.; изм. и доп., бр. 69 от 1992 г., бр. 54, 91 
и 107 от 1993 г., бр. 2 и 87 от 1994 г., бр. 19 от 
1995 г., бр. 16 от 1996 г., бр. 42 от 1997 г., бр. 98 
от 1998 г., бр. 75 и 112 от 1999 г., бр. 36 и 101 от 
2000 г., бр. 62 от 2003 г., бр. 2 и 93 от 2009 г., 
бр. 47 от 2012 г., бр. 66 и 100 от 2015 г. и бр. 34 
от 2018 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 1:
а) в ал. 1 думите „Министерството на ико-

номиката“ се заменят с „Министерството на 
икономиката и индустрията“;

б) в ал. 3 думите „Министерството на ико-
номиката“, „министърът на икономиката“ и 
„министърът на земеделието, храните и горите“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
икономиката и индустрията“, „министърът на 
икономиката и индустрията“ и „министърът 
на земеделието“;

б) в ал. 5 думите „министъра на икономи-
ката“ се заменят с „министъра на икономиката 
и индустрията“.

2. В чл. 13 думите „Министърът на зе-
меделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министърът на земеделието“.

3. Навсякъде думите „Министерството на 
икономиката“ се заменят с „Министерство-
то на икономиката и индустрията“, думите 
„Министърът на икономиката“ се заменят с 
„Министърът на икономиката и индустрията“ и 
думите „министъра на икономиката“ се заменят 
с „министъра на икономиката и индустрията“.

§ 8. В чл. 1, ал. 5 от Постановление № 71 
на Министерския съвет от 2005 г. за създаване 

на Междуведомствен съвет по участието на 
Република България в НАТО и в Общата по-
литика за сигурност и отбрана на Европейския 
съюз (обн., ДВ, бр. 36 от 2005 г.; изм. и доп., 
бр. 78 и 89 от 2005 г., бр. 26 от 2006 г., бр. 34, 
44, 53 и 64 от 2008 г., бр. 71 и 77 от 2009 г., 
бр. 61 от 2010 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 27 от 
2016 г. и бр. 101 от 2020 г.) думите „заместник-
министър на икономиката, енергетиката и 
туризма“ се заменят със „заместник-министър 
на икономиката и индустрията“.

§ 9. В § 1 от преходните и заключителните 
разпоредби на Постановление № 91 на Ми-
нистерския съвет от 2001 г. за утвърждаване 
на Списък на държавите и организациите, 
спрямо които Република България прилага 
забрана или ограничения върху продажбата 
и доставките на въоръжение и свързаното с 
него оборудване, в съответствие с резолюции 
на Съвета за сигурност на ООН и решения 
на Европейския съюз и на Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа (обн., ДВ, 
бр. 37 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2002 г., 
бр. 22 и 61 от 2003 г., бр. 9, 61 и 110 от 2004 г., 
бр. 24, 74, 78, 85, 94, 96 и 98 от 2005 г., бр. 22, 
32, 33 и 92 от 2006 г., бр. 7, 32, 34, 41, 46 и 61 
от 2007 г., бр. 9, 20 и 43 от 2008 г., бр. 85 и 92 
от 2009 г., бр. 24 и 73 от 2010 г., бр. 49 и 89 от 
2012 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 56 от 2019 г.) ду-
мите „министъра на икономиката“ се заменят 
с „министъра на икономиката и индустрията“.

§ 10. В Постановление № 83 на Минис-
терския съвет от 2007 г. за изпълнение на 
Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на 
ООН от 23.12.2006 г. и на Обща позиция 140 
на Съвета на ЕС от 27 февруари 2007 г. за 
налагане на санкции на Ислямска република 
Иран (обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; изм. и доп., 
бр. 61 от 2007 г., бр. 85 и 93 от 2009 г., бр. 49 
от 2012 г. и бр. 40 от 2015 г.) навсякъде думите 
„министъра на икономиката“ се заменят с 
„министъра на икономиката и индустрията“.

§ 11. В Постановление № 430 на Министер-
ския съвет от 2021 г. за приемане на Списък 
на продуктите, свързани с отбраната и Списък 
на изделията и технологиите с двойна употре-
ба, които подлежат на контрол при внос (ДВ, 
бр. 105 от 2021 г.), в приложение № 1 към член 
единствен, в част „Дефиниции на термините, 
използвани в настоящия списък“ накрая на 
приложението след думите 

„ML17 „Ядрен реактор“ 
Включва предметите във или свързани 

непосредствено с реакторния резервоар, обо-
рудването, което управлява равнището на 
мощността в активната зона, и съставните 
части, които обикновено съдържат, влизат в 
пряк контакт или управляват първичната ох-
лаждаща среда на активната зона на реактора.“ 
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се добавят думите: 
„ML21 „Оповестяване на уязвимост“
Процес на идентифициране, докладване 

или съобщаване за уязвимост на лица или 
организации, отговарящи за провеждането 
или координирането на корективни мерки с 
цел отстраняване на уязвимостта, или анали-
зирането на уязвимостта с тях.“

§ 12. В чл. 3, ал. 1, т. 3 от Постановление 
№ 102 на Министерския съвет от 2014 г. за 
координация по въпросите на регионалното 
сътрудничество (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; 
изм., бр. 36 от 2022 г.) думите „заместник-
министър на икономиката и енергетиката“ 
се заменят със „заместник-министър на ико-
номиката и индустрията“.

§ 13. В Постановление № 168 на Министер-
ския съвет от 2015 г. за създаване на Коорди-
национен съвет за подготовка на Република 
България за членство в еврозоната (обн., ДВ, 
бр. 52 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2021 г.), 
в приложението към чл. 10, ал. 1 на ред „Ра-
ботна група „Нефинансов сектор“ и на ред 
„Работна група „Защита на потребителите“ 
думите „Министерството на икономиката“ 
и „заместник-министър на икономиката“ се 
заменят съответно с „Министерството на 
икономиката и индустрията“ и „заместник-
министър на икономиката и индустрията“.

§ 14. В чл. 3, ал. 4, т. 6 от Постановление 
№ 170 на Министерския съвет от 2015 г. за 
създаване на Съвет по енергийна сигурност 
(ДВ, бр. 52 от 2015 г.) думите „министърът 
на икономиката“ се заменят с „министърът 
на икономиката и индустрията“.

§ 15. В чл. 4 на Постановление № 198 на 
Министерския съвет от 2015 г. за създаване 
на Национален контратерористичен център 
(обн., ДВ, бр. 58 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 101 
от 2020 г. и бр. 36 от 2022 г.) думите „Минис-
терството на икономиката“ се заменят с „Ми-
нистерството на икономиката и индустрията“.

§ 16. В чл. 3, ал. 4, т. 9 на Постановление 
№ 215 на Министерския съвет от 2012 г. за 
създаване на Национален съвет по превенция 
на престъпността (обн., ДВ, бр. 72 от 2012 г.; 
изм. и доп., бр. 62 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., 
бр. 41 и 51 от 2015 г. и бр. 64 от 2018 г.) ду-
мите „заместник-министър на икономиката“ 
се заменят със „заместник-министър на ико-
номиката и индустрията“.

§ 17. В чл. 2, ал. 2 от Постановление № 50 
на Министерския съвет от 2012 г. за определяне 
на Държавна агенция „Национална сигур-
ност“ за Национален координационен център 
по контрапролиферация (обн., ДВ, бр. 20 от 
2012 г.; изм., бр. 62 от 2013 г., бр. 27 от 2016 г. 
и бр. 101 от 2020 г.) думите „Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма“ се 

заменят с „Министерството на икономиката 
и индустрията“.

§ 18. В чл. 3, ал. 3, т. 9 от Постановление 
№ 35 на Министерския съвет от 2019 г. за 
създаване на Национален комитет по меж-
дународно хуманитарно право (ДВ, бр. 19 
от 2019 г.) думите „заместник-министър на 
икономиката“ се заменят със „заместник-
министър на икономиката и индустрията“.

§ 19. В чл. 2, ал. 4 на Постановление № 135 
на Министерския съвет от 2000 г. за създаване 
на Държавно-обществена консултативна коми-
сия ТРАСЕКА (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм., 
бр. 4 от 2001 г., бр. 78, 84 и 96 от 2005 г., бр. 93 
от 2009 г., бр. 25 от 2011 г. и бр. 36 от 2022 г.) 
думите „Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма“ се заменят с „Ми-
нистерството на икономиката и индустрията“.

§ 20. В чл. 3, ал. 3, т. 4 от Постановление 
№ 267 на Министерския съвет от 2012 г. за 
създаване на Съвет за защита на интелекту-
алната собственост (обн., ДВ, бр. 84 от 2012 г.; 
изм. и доп., бр. 70 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., 
бр. 50 от 2015 г., бр. 104 от 2020 г. и бр. 36 
от 2022 г.) думите „заместник-министър на 
икономиката“ се заменят със „заместник-
министър на икономиката и индустрията“.

§ 21. В чл. 3, т. 2 от Постановление № 273 
на Министерския съвет от 2010 г. за приемане 
на Наредба за опазване на околната среда в 
морските води и за създаване на Консулта-
тивен и координационен съвет по опазване 
на околната среда в морските води на Черно 
море и управление на изпълнението на Мор-
ска стратегия и програма от мерки (обн., 
ДВ, бр. 94 от 2010 г.; изм., бр. 55 от 2017 г. и 
бр. 36 от 2022 г.) думите „заместник-министър 
на икономиката, енергетиката и туризма“ се 
заменят със „заместник-министър на иконо-
миката и индустрията“.

§ 22. В Наредбата за опазване на околната 
среда в морските води, приета с Постановле-
ние № 273 на Министерския съвет от 2010 г. 
(обн., ДВ, бр. 94 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 55 
от 2017 г., бр. 14 от 2020 г. и бр. 7 и 36 от 
2022 г.), в чл. 3 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „министърът на иконо-
миката“ се заменят с „министърът на иконо-
миката и индустрията“.

2. В ал. 9 думите „Министърът на иконо-
миката“ се заменят с „Министърът на ико-
номиката и индустрията“.

§ 23. В Наредбата за реда и методиката за 
определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 
от Закона за експортното застраховане и за 
определяне на механизма за заявяване на 
средства от централния бюджет и за изплаща-
не на застрахователни обезщетения, приета с 
Постановление № 3 на Министерския съвет от 
2005 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2005 г.; изм., бр. 78 
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от 2005 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 40 от 2015 г.), 
се правят следните изменения:

1. В чл. 4, ал. 3 думите „министъра на 
икономиката“ се заменят с „министъра на 
икономиката и индустрията“.

2. В чл. 5:
а) в ал. 1 думите „министъра на икономи-

ката“ се заменят с „министъра на икономиката 
и индустрията“;

б) в ал. 2 и 3 думите „Министърът на 
икономиката“ се заменят с „Министърът на 
икономиката и индустрията“.

3. В чл. 6 и 7 думите „Министерството на 
икономиката“ се заменят с „Министерството 
на икономиката и индустрията“.

§ 24. В Наредбата за условията и реда за 
издаване и за отнемане на разрешения за 
промишлена обработка на тютюн и за про-
изводство на тютюневи изделия, приета с 
Постановление № 191 на Министерския съвет 
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г.; изм. и 
доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 40 
от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 55 от 2017 г. и 
бр. 31 от 2019 г.), навсякъде думите „Минис-
терството на икономиката“, „министърът на 
икономиката“ и „министъра на икономиката“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
икономиката и индустрията“, „министърът на 
икономиката и индустрията“ и „министъра 
на икономиката и индустрията“, а думите 
„Министерството на земеделието и храни-
те“, „министърът на земеделието и храните“ 
и „министъра на земеделието и храните“ се 
заменят съответно с „Министерството на 
земеделието“, „министърът на земеделието“ 
и „министъра на земеделието“.

§ 25. В Наредбата за условията и реда за 
вписване в регистъра и за изискванията към 
дейността на лицата, които осъществяват 
дейност по добиване, преработване и сделки 
с благородни метали и скъпоценни камъни 
и изделия със и от тях по занятие, приета с 
Постановление № 181 на Министерския съвет 
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2004 г.; изм. и 
доп., бр. 104 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г., бр. 14 
от 2012 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 18 от 2019 г. и 
бр. 20 от 2020 г.), навсякъде думите „Минис-
терството на икономиката“, „министърът на 
икономиката“ и „министъра на икономиката“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
икономиката и индустрията“, „министърът на 
икономиката и индустрията“ и „министъра на 
икономиката и индустрията“.

§ 26. В Наредбата за условията и реда 
за допускане на български физически или 
юридически лица до участие в международ-
ни процедури на Организацията на Север-
ноатлантическия договор (НАТО), приета с 
Постановление № 76 на Министерския съвет 

от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2005 г.; изм. и 
доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 47 от 2008 г., бр. 93 
от 2009 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 29 от 2021 г.), 
се правят следните изменения:

1. В чл. 4, ал. 3 думите „министъра на 
икономиката“ се заменят с „министъра на 
икономиката и индустрията“.

2. Навсякъде думите „Министерството на 
икономиката“ и „министърът на икономиката“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
икономиката и индустрията“ и „министърът 
на икономиката и индустрията“.

§ 27. В § 3 от заключителните разпоредби 
на Наредбата за условията и реда за изтег-
ляне от пазара, изземване от потребителите 
и унищожаване на опасни стоки и реда за 
обезщетяване на потребителите в случаите 
на изземване на опасни стоки, приета с По-
становление № 130 на Министерския съвет от 
2006 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.; изм. и доп., 
бр. 93 от 2009 г. и бр. 40 от 2015 г.), думите 
„министъра на икономиката“ се заменят с 
„министъра на икономиката и индустрията“.

§ 28. В § 3 от заключителните разпоредби 
на Наредбата за условията и реда за предос-
тавяне на информация за стоки и услуги, 
които представляват риск за потребителите, 
и за реда за осъществяване на сътрудничест-
во между производителите, дистрибуторите, 
лицата, предоставящи услуги, и контролните 
органи, приета с Постановление № 95 на Ми-
нистерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 
2006 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2007 г., бр. 93 от 
2009 г. и бр. 40 от 2015 г.), думите „министъра 
на икономиката“ се заменят с „министъра на 
икономиката и индустрията“.

§ 29. В Наредбата за условията и реда 
за работа на координаторите на Информа-
ционната система на вътрешния пазар и за 
поддържане на Списъка на компетентните 
органи в Република България, които подле-
жат на регистрация в системата в сферата 
на услугите, приета с Постановление № 299 
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, 
бр. 99 от 2010 г.; изм., бр. 40 от 2015 г.), се 
правят следните изменения:

1. В чл. 13, ал. 2 думите „Министърът на 
икономиката“ се заменят с „Министърът на 
икономиката и индустрията“.

2. Навсякъде думите „министъра на иконо-
миката“ и „Министерството на икономиката“ 
се заменят съответно с „министъра на ико-
номиката и индустрията“ и „Министерството 
на икономиката и индустрията“.

§ 30. В чл. 2, ал. 1 на Наредбата за водене на 
електронен регистър на електронните адреси 
на юридическите лица, които не желаят да 
получават непоискани търговски съобщения, 
приета с Постановление № 235 на Министер-
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ския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 80 от 2009 г.), 
думите „министъра на икономиката, енерге-
тиката и туризма“ се заменят с „министъра 
на икономиката и индустрията“.

§ 31. В Наредбата за изискванията за ети-
кетиране на нови пътнически автомобили и 
за предоставяне на информация относно раз-
хода на гориво и на емисиите на въглероден 
диоксид, приета с Постановление № 237 на 
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 76 
от 2006 г.; изм., бр. 93 от 2009 г. и бр. 31 от 
2010 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 20, ал. 1 думите „министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма“ се 
заменят с „министъра на икономиката и 
индустрията“.

2. В чл. 21 думите „министъра на иконо-
миката, енергетиката и туризма“ се заменят с 
„министъра на икономиката и индустрията“.

§ 32. В § 3 от преходните и заключителните 
разпоредби на Наредбата за етикетиране на 
аерозолните флакони и изискванията към 
тях, приета с Постановление № 113 на Ми-
нистерския съвет от 2006 г., (обн., ДВ, бр. 43 
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2006 г., бр. 93 
и 97 от 2009 г., бр. 30 от 2014 г. и бр. 35 от 
2017 г.), думите „министъра на икономиката“ 
се заменят с „министъра на икономиката и 
индустрията“.

§ 33. В § 3 от заключителните разпоредби 
на Наредбата за етикетиране на продукти от 
кристални стъкла, приета с Постановление 
№ 115 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., 
ДВ, бр. 44 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 75 от 
2007 г. и бр. 93 от 2009 г.), думите „министъ-
ра на икономиката, енергетиката и туризма“ 
се заменят с „министъра на икономиката и 
индустрията“.

§ 34. В чл. 8 от Наредбата за енергийното 
етикетиране на продукти, свързани с енер-
гопотреблението, приета с Постановление 
№ 224 от 2020 г. (ДВ, бр. 75 от 2020 г.), думите 
„министъра на икономиката“ се заменят с 
„министъра на икономиката и индустрията“.

§ 35. В § 4, ал. 2 от преходните и заключи-
телните разпоредби на Наредбата за изисквани-
ята към състава и характеристиките на солта 
за хранителни цели, приета с Постановление 
№ 23 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., 
ДВ, бр. 11 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 96 от 
2001 г. и бр. 58 от 2010 г.), думите „министъ-
ра на икономиката, енергетиката и туризма“ 
се заменят с „министъра на икономиката и 
индустрията“.

§ 36. В Наредбата за електронната платфор-
ма за продажба на имоти – частна държавна 
собственост, и на имоти – собственост на 
търговски дружества с повече от 50 на сто 
държавно участие в капитала или търговски 

дружества, чиито дялове и акции са собстве-
ност на търговско дружество с повече от 50 
на сто държавно участие в капитала, приета 
с Постановление № 243 на Министерския 
съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2019 г.; 
изм. и доп., бр. 37 от 2020 г.), навсякъде ду-
мите „Министерството на икономиката“ се 
заменят с „Министерството на икономиката 
и индустрията“.

§ 37. В Наредбата за реда и начина на 
взаимодействие между Министерството на 
културата, Министерството на вътрешните 
работи, Министерството на правосъдието, 
Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма, Министерството на земеделието, 
храните и горите, Комисията за защита на кон-
куренцията, Агенция „Митници“ и Патентното 
ведомство чрез националната система за обмен 
на информация в областта на авторското право 
и сродните му права и индустриалната соб-
ственост и за дейността на Междуведомствения 
съвет по администрирането, поддържането и 
развитието на националната система, приета с 
Постановление № 22 на Министерския съвет от 
2006 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм., бр. 105 
от 2006 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 55 от 2017 г.), 
се правят следните изменения:

1. В наименованието думите „Министер-
ството на икономиката, енергетиката и туриз-
ма, Министерството на земеделието, храните 
и горите“ се заменят с „Министерството на 
икономиката и индустрията, Министерството 
на земеделието“.

2. В чл. 1, т. 2 думите „Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма, 
Министерството на земеделието, храните и 
горите“ се заменят с „Министерството на 
икономиката и индустрията, Министерството 
на земеделието“.

3. В чл. 12 думите „заместник-министър 
на икономиката, енергетиката и туризма, за-
местник-министър на земеделието, храните и 
горите“ се заменят със „заместник-министър 
на икономиката и индустрията, заместник-
министър на земеделието“.

§ 38. В чл. 13, ал. 2, т. 2 на Наредбата за 
условията и реда за разработване и утвър-
ждаване на планове за управление на защи-
тени зони, приета с Постановление № 349 
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., 
ДВ, бр. 7 от 2009 г.; изм., бр. 93 от 2009 г. и 
бр. 55 от 2017 г.), думите „Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма“ се 
заменят с „Министерството на икономиката 
и индустрията“.

§ 39. В чл. 8, т. 1 на Наредбата за наби-
ране, разходване и контрол на средствата по 
Националния фонд за опазване на околната 
среда, приета с Постановление № 168 на 
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Министерския съвет от 1995 г. (обн., ДВ, 
бр. 75 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 72 и 106 от 
1996 г., бр. 42 и 54 от 1997 г., бр. 5 и 81 от 
1999 г., бр. 48 от 2000 г., бр. 4 и 61 от 2001 г., 
бр. 64 от 2002 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 62 от 
2007 г., бр. 71 от 2008 г. и бр. 55 от 2017 г.), 
думите „Министерството на икономиката и 
енергетиката“ се заменят с „Министерството 
на икономиката и индустрията“.

§ 40. В чл. 22, ал. 2 от Наредбата за 
мониторинга, управлението и контрола на 
концесиите, приета с Постановление № 177 
на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, 
бр. 70 от 2018 г.; изм., бр. 37 от 2020 г.), думите 
„министъра на икономиката“ се заменят с 
„министъра на икономиката и индустрията“.

§ 41. В чл. 14, ал. 2 от Наредбата за катего-
ризация на железопътните линии в Република 
България, включени в железопътната инфра-
структура, и закриване на отделни линии или 
участъци от линии, приета с Постановление 
№ 293 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., 
ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 2 от 2004 г., 
бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 40 
от 2015 г.), думите „министъра на икономика-
та“ се заменят с „министъра на икономиката 
и индустрията“.

§ 42. В Наредбата за дългосрочните коман-
дировки в чужбина, приета с Постановление 
№ 252 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., 
ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44 от 
2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., 
бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 
86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от 
2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г., бр. 29, 43, 79 и 
93 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 13, 62 и 82 
от 2013 г., бр. 36, 40, 56 и 94 от 2015 г., бр. 45, 
51 и 68 от 2017 г., бр. 23, 49 и 76 от 2019 г. и 
бр. 68 от 2020 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 51, ал. 1 думите „министъра на 
икономиката“ се заменят с „министъра на 
икономиката и индустрията“.

2. В § 3 от преходните и заключителните 
разпоредби думите „министъра на икономика-
та“ се заменят с „министъра на икономиката 
и индустрията“.

§ 43. В Наредбата за реда и начина за ор-
ганизиране на националните инвентаризации 
на емисиите на вредни вещества и парникови 
газове в атмосферата, приета с Постановление 
№ 261 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., 
ДВ, бр. 74 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 55 и 84 
от 2017 г., бр. 47 от 2019 г. и бр. 36 от 2022 г.), 
се правят следните изменения:

1. В чл. 3, ал. 1, т. 3 думите „министърът 
на икономиката“ се заменят с „министърът 
на икономиката и индустрията“.

2. В чл. 6 думите „Министърът на иконо-
миката и енергетиката“ се заменят с „Минис-
търът на енергетиката“.

§ 44. В Правилника за прилагане на Зако-
на за експортния контрол на продукти, свър-
зани с отбраната, и на изделия и технологии с 
двойна употреба, приет с Постановление № 205 
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, 
бр. 57 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2012 г., 
бр. 96 от 2013 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 19 от 
2018 г.), навсякъде думите „министъра на 
икономиката“ и „Министерството на иконо-
миката“ се заменят съответно с „министъра 
на икономиката и индустрията“ и „Минис-
терството на икономиката и индустрията“.

§ 45. В чл. 52, ал. 2 и 4 от Правилника за 
прилагане на Закона за тютюна, тютюневите 
и свързаните с тях изделия, приет с Поста-
новление № 39 на Министерския съвет от 
1994 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 1994 г.; изм. и доп., 
бр. 99 от 1994 г., бр. 86 от 1996 г., бр. 18 и 100 
от 1997 г., бр. 60 и 114 от 1999 г., бр. 62, 78 и 
96 от 2001 г., бр. 3 от 2003 г., бр. 69 и 71 от 
2004 г., бр. 78 и 100 от 2005 г., бр. 83 от 2006 г., 
бр. 26 от 2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 47 
от 2012 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 77 от 2016 г., 
бр. 19 от 2017 г., бр. 75 от 2019 г. и бр. 62 от 
2021 г.), навсякъде думите „Министерството на 
икономиката“ се заменят с „Министерството 
на икономиката и индустрията“.

§ 46. В Правилника за прилагане на За-
кона за държавната собственост, приет с 
Постановление № 254 на Министерския съвет 
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и 
доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 
2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 
58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., 
бр. 24 и 47 от 2012 г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г., 
бр. 13, 15 и 102 от 2014 г., бр. 58 и 96 от 2016 г., 
бр. 70 от 2018 г., бр. 77 и 102 от 2019 г., бр. 40 
от 2020 г. и бр. 36 от 2022 г.), навсякъде ду-
мите „Министерството на икономиката“ се 
заменят с „Министерството на икономиката 
и индустрията“.

§ 47. В чл. 68, ал. 3, т. 4 от Правилника 
за прилагане на Закона за опазване на земе-
делските земи, приет с Постановление № 240 
на Министерския съвет от 1996 г. (oбн., ДВ, 
бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1997 г., 
бр. 14, 48 и 63 от 2000 г., бр. 41 и 66 от 2001 г., 
бр. 31 от 2003 г., бр. 41 от 2004 г., бр. 75 и 78 от 
2006 г., бр. 45 и 95 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г., 
бр. 39 и 50 от 2011 г., бр. 35 от 2012 г., бр. 34 
от 2016 г., бр. 79 от 2017 г., бр. 93 от 2018 г. и 
бр. 67 от 2019 г.), думите „Министерството на 
икономиката“ се заменят с „Министерството 
на икономиката и индустрията“.

§ 48. В Правилника за устройството и 
дейността на Държавно предприятие „Упра-
вление и стопанисване на язовири“, приет с 
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Постановление № 62 от 2019 г. (ДВ, бр. 27 от 
2019 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 9, т. 4 думите „Министерството на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министерството на земеделието“.

2. Навсякъде думите „министърът на ико-
номиката“, „министъра на икономиката“ и 
„Министерството на икономиката“ се заменят 
съответно с „министърът на икономиката и 
индустрията“, „министъра на икономиката и 
индустрията“ и „Министерството на иконо-
миката и индустрията“.

§ 49. В Устройствения правилник на Ко-
мисията за защита на потребителите към 
министъра на икономиката и на нейната ад-
министрация, приет с Постановление № 139 
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, 
бр. 49 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2007 г., 
бр. 33 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 48 от 
2010 г., бр. 52 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., 
бр. 14 от 2014 г., бр. 32 от 2015 г., бр. 67 от 
2016 г. и бр. 36 от 2022 г.), се правят следните 
изменения:

1. В наименованието думите „министъра 
на икономиката“ се заменят с „министъра на 
икономиката и индустрията“.

2. В чл. 2, ал. 2 думите „Министерството на 
икономиката“ се заменят с „Министерството 
на икономиката и индустрията“.

3. Навсякъде в текста думите „министъра 
на икономиката“ се заменят с „министъра на 
икономиката и индустрията“.

§ 50. В Устройствения правилник на Из-
пълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация“, приет с Постановление № 187 на 
Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 53 
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 и 94 от 2012 г., 
бр. 14 от 2014 г., бр. 32 и 82 от 2015 г. и бр. 70 
от 2018 г.), навсякъде думите „министъра на 
икономиката“ и „Министерството на иконо-
миката“ се заменят съответно с „министъра 
на икономиката и индустрията“ и „Минис-
терството на икономиката и индустрията“.

§ 51. В Правилника за устройството и дей-
ността на Държавната комисия по стоковите 
борси и тържищата и на нейната администра-
ция, приет с Постановление № 61 от 2000 г. 
(обн., ДВ, бр. 36 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 91 
от 2001 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., 
бр. 33 от 2008 г., бр. 48 и 96 от 2010 г., бр. 40 от 
2013 г., бр. 14 от 2014 г., бр. 32 и 82 от 2015 г.), 
се правят следните изменения:

1. В чл. 2, ал. 2 думите „Министерството на 
икономиката“ се заменят с „Министерството 
на икономиката и индустрията“.

2. В чл. 3, ал. 2 думите „министъра на 
икономиката“ се заменят с „министъра на 
икономиката и индустрията“.

§ 52. В Устройствения правилник на Бъл-
гарския институт по метрология, приет с По-

становление № 287 на Министерския съвет от 
2018 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2018 г.; изм., бр. 34 
от 2022 г.), навсякъде думите „министъра на 
икономиката“ и „Министерството на иконо-
миката“ се заменят съответно с „министъра 
на икономиката и индустрията“ и „Минис-
терството на икономиката и индустрията“.

§ 53. В Устройствения правилник на Дър-
жавната агенция за метрологичен и техни-
чески надзор, приет с Постановление № 47 
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, 
бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 48, 78 и 96 
от 2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33 от 
2008 г., бр. 48 и 98 от 2009 г., бр. 52 и 97 от 
2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 14 и 108 от 2014 г., 
бр. 32 и 86 от 2015 г., бр. 67 от 2016 г., бр. 34 
от 2017 г., бр. 35 и 65 от 2019 г., бр. 103 от 
2020 г. и бр. 34 и 36 от 2022 г.), навсякъде 
думите „министъра на икономиката“ и „Ми-
нистерството на икономиката“ се заменят 
съответно с „министъра на икономиката и 
индустрията“ и „Министерството на иконо-
миката и индустрията“.

§ 54. В чл. 2, ал. 2 от Устройствения пра-
вилник на Агенцията за публичните пред-
приятия и контрол, приет с Постановление 
№ 68 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, 
бр. 37 от 2020 г.), думите „Министерството на 
икономиката“ се заменят с „Министерството 
на икономиката и индустрията“.

§ 55. В чл. 4, ал. 6 на Правилника за орга-
низацията и дейността на Координационния 
съвет по водите, приет с Постановление № 213 
на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, 
бр. 66 от 2016 г.; изм., бр. 36 от 2022 г.), думите 
„министъра на икономиката“ се заменят с 
„министъра на икономиката и индустрията“.

§ 56. В чл. 3, т. 3 на Правилника за орга-
низацията и дейността на Националния съвет 
по наркотичните вещества, приет с Постано-
вление № 10 на Министерския съвет от 2001 г. 
(обн., ДВ, бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 86 от 
2004 г., бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 49 от 2006 г., 
бр. 45 и 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7, 31 
и 87 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 62 и 70 от 
2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 23 и 50 от 2015 г., 
бр. 54 от 2019 г. и бр. 36 от 2022 г.), думите 
„заместник-министър на икономиката и енер-
гетиката“ се заменят със „заместник-министър 
на икономиката и индустрията“.

§ 57. В чл. 3, ал. 3, т. 1 на Правилника за 
устройството и дейността на Националния 
съвет по въпросите на социалното включване 
към Министерския съвет, приет с Постановле-
ние № 112 на Министерския съвет от 2009 г. 
(обн., ДВ, бр. 37 от 2009 г.; изм., бр. 80 и 93 
от 2009 г., бр. 46 от 2010 г., бр. 62 от 2013 г., 
бр. 40 от 2015 г., бр. 30 от 2018 г. и бр. 36 от 
2022 г.), думите „икономиката“ се заменят с 
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„икономиката и индустрията“, а след думите 
„младежта и спорта“ се поставя запетая и 
се добавя „земеделието и на иновациите и 
растежа“.

§ 58. В чл. 7, ал. 2 на Правилника за дей-
ността на Съвета по националния радиочесто-
тен спектър, приет с Постановление № 288 
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, 
бр. 109 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 78 и 96 от 
2005 г., бр. 63 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 107 
от 2011 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г. и 
бр. 36 от 2022 г.), думите „Министерството на 
икономиката“ се заменят с „Министерството 
на икономиката и индустрията“.

§ 59. В т. 3 от приложението към чл. 3, ал. 1 
на Правилника за устройството и дейността 
на Междуведомствения съвет по въпросите 
на граничния контрол, приет с Постановле-
ние № 70 на Министерския съвет от 1998 г. 
(обн., ДВ, бр. 39 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 96 
от 2000 г., бр. 115 от 2002 г., бр. 39 от 2003 г., 
бр. 86 от 2004 г., бр. 78, 90, 96 и 100 от 2009 г., 
бр. 75 от 2010 г., бр. 71 от 2012 г. и бр. 36 от 
2022 г.), думите „заместник-министър на ико-
номиката, енергетиката и туризма“ се заменят 
със „заместник-министър на икономиката и 
индустрията“.

§ 60. В чл. 31, т. 12 от Устройствения пра-
вилник на Министерството на икономиката 
и индустрията, пpиет с Постановление № 20 
на Министерския съвет от 2022 г. (ДВ, бр. 17 
от 2022 г.), текстът след думата „Министер-
ството“ се заличава.

§ 61. В Устройствения правилник на Ми-
нистерството на регионалното развитие и 
благоустройството, приет с Постановление 
№ 171 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., 
ДВ, бр. 68 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 70 от 
2018 г., бр. 31 и 71 от 2019 г. и бр. 57 от 2020 г.), 
навсякъде думите „Министерството на ико-
номиката“ се заменят с „Министерството на 
икономиката и индустрията“.

§ 62. В чл. 2, ал. 3 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Междуведомствената 
комисия за възстановяване и подпомагане към 
Министерския съвет, приет с Постановление 
№ 58 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., 
ДВ, бр. 28 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 7 от 
2011 г., бр. 32 и 75 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., 
бр. 25, 60 и 102 от 2014 г., бр. 8 от 2015 г., бр. 22 
от 2016 г.; Решение № 10501 на Върховния 
административен съд от 2015 г. – бр. 40 от 
2016 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2016 г.; Решение 
№ 15528 на Върховния административен съд 
от 2018 г. – бр. 37 от 2019 г.; изм., бр. 36 от 
2022 г.), думата „икономиката“ се заменя с 
„икономиката и индустрията“.

§ 63. В Тарифата за таксите, които се 
събират в системата на Министерството на 

икономиката по Закона за държавните такси, 
одобрена с Постановление № 39 на Министер-
ския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 20 от 2019 г.), 
се правят следните изменения:

1. В наименованието думите „Министер-
ството на икономиката“ се заменят с „Ми-
нистерството на икономиката и индустрията“.

2. В член единствен:
а) в основния текст думите „Министер-

ството на икономиката“ се заменят с „Ми-
нистерството на икономиката и индустрията“;

б) в т. 4 думите „министъра на икономика-
та“ се заменят с „министъра на икономиката 
и индустрията“.

§ 64. В Тарифата за таксите, които се съ-
бират по Закона за забрана на химическото 
оръжие и за контрол на токсичните химиче-
ски вещества и техните прекурсори, приета с 
Постановление № 213 на Министерския съвет 
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и 
доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 34 
от 2021 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 1, ал. 2 думите „министъра на 
икономиката“ се заменят с „министъра на 
икономиката и индустрията“.

2. В чл. 2, ал. 1 и 2 думите „Министерството 
на икономиката“ се заменят с „Министерство-
то на икономиката и индустрията“.

§ 65. В Тарифата за таксите, които се съ-
бират по Закона за експортния контрол на 
продукти, свързани с отбраната, и на изделия 
и технологии с двойна употреба, приета с По-
становление № 138 на Министерския съвет от 
2012 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2012 г.; изм. и доп., 
бр. 40 от 2015 г. и бр. 34 от 2021 г.), навсякъде 
думите „Министерството на икономиката“ и 
„министъра на икономиката“ се заменят съ-
ответно с „Министерството на икономиката 
и индустрията“ и „министъра на икономиката 
и индустрията“.

§ 66. В Тарифата за таксите, които се съ-
бират от Министерството на икономиката по 
Закона за изпълнение на Регламент на Евро-
пейския парламент и на Съвета № 2019/125 
относно търговията с някои стоки, които биха 
могли да бъдат използвани с цел прилагане 
на смъртно наказание, изтезания или други 
форми на жестоко, нечовешко или унизително 
отнасяне или наказание, приета с Постановле-
ние № 164 на Министерския съвет от 2021 г. 
(ДВ, бр. 34 от 2021 г.), се правят следните 
изменения:

1. В наименованието думите „Министер-
ството на икономиката“ се заменят с „Ми-
нистерството на икономиката и индустрията“.

2. В основния текст на чл. 1 думите „минис-
търа на икономиката“ се заменят с „министъра 
на икономиката и индустрията“.
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3. В чл. 2, ал. 1 и 2 думите „Министерството 
на икономиката“ се заменят с „Министерство-
то на икономиката и индустрията“.

§ 67. В Единната процедура за осигурява-
не на средства за заплащане на данък върху 
добавената стойност и/или митни сборове 
на бенефициенти по проекти, финансирани 
съгласно Споразумението между правител-
ството на Република България и правител-
ството на Съединените американски щати за 
икономическа, техническа и съответна друга 
помощ, приета с Постановление № 252 на 
Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 72 от 
2015 г.), навсякъде думите „Министерството на 
икономиката“ се заменят с „Министерството 
на икономиката и индустрията“.

§ 68. В Постановление № 85 на Минис-
терския съвет от 2007 г. за координация по 
въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, 
бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 
2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 
5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.;  
изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 
2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 
94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., бр. 36 и 
79 от 2016 г., бр. 7, 12 и 39 от 2017 г., бр. 3 
от 2019 г., бр. 41 от 2021 г. и бр. 36 и 43 от 
2022 г.), се правят следните изменения:

1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1:
а) в т. 2 думите „министърът на икономика-

та“ се заменят с „министърът на икономиката 
и индустрията“;

б) точка 6 се изменя така:
„6. Съвет по конкурентоспособност (вътре-

шен пазар, промишленост, научни изследвания 
и космическо пространство) – министърът 
на икономиката и индустрията, министърът 
на образованието и науката и министърът на 
иновациите и растежа.“

2. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 2, в 
колона 2 „Наименование/водещо ведомство“:

а) на редове „Работна група № 1“, „Работна 
група № 3“, „Работна група № 15“, „Работна 
група № 21“ и „Работна група № 25“ думите 
„Министерството на икономиката“ се заме-
нят с „Министерството на икономиката и 
индустрията“;

б) на ред „Работна група № 35“ думите 
„Министерството на икономиката“ се заменят 
с „Министерството на иновациите и растежа“.

§ 69. В чл. 9, ал. 1 от Постановление № 234 
на Министерския съвет от 2011 г. за поли-
тиката на Република България на участие в 
международното сътрудничество за развитие 
(обн., ДВ, бр. 61 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 6 
и 62 от 2013 г., бр. 40 и 97 от 2014 г., бр. 41 
от 2016 г. и бр. 36 и 43 от 2022 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В т. 2, буква „в“ думите „заместник-
министър на икономиката и енергетиката“ 
се заменят със „заместник-министър на ико-
номиката и индустрията“.

2. В т. 3:
а) в буква „а“ думите „заместник-министър 

на икономиката и енергетиката“ се заменят 
със „заместник-министър на икономиката и 
индустрията“;

б) създава се буква „р“:
„р) заместник-министър на иновациите и 

растежа.“
§ 70. В чл. 5, ал. 6, т. 1 на Правилника за 

устройството и дейността на Националния 
съвет за сътрудничество по етническите и 
интеграционните въпроси към Министерския 
съвет, приет с Постановление № 351 на Ми-
нистерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 
2007 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2007 г., бр. 53 от 
2008 г., бр. 78 от 2009 г., бр. 5 и 31 от 2011 г., 
бр. 60 от 2012 г., бр. 62 и 107 от 2013 г., бр. 40 
от 2015 г. и бр. 36 от 2022 г.), думата „иконо-
миката“ се заменя с „иновациите и растежа“.

§ 71. В чл. 4, ал. 4 на Правилника за ус-
тройството, организацията и дейността на 
Националния съвет по равнопоставеността на 
жените и мъжете към Министерския съвет, 
приет с Постановление № 302 на Министер-
ския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2016 г.; 
изм., бр. 36 от 2022 г.), т. 2 се изменя така:

„2. по един заместник-министър: на труда 
и социалната политика, на образованието и 
науката, на външните работи, на правосъдието, 
на вътрешните работи, на отбраната, на финан-
сите, на здравеопазването, на икономиката и 
индустрията, на земеделието, на регионалното 
развитие и благоустройството, на културата, 
на околната среда и водите, на транспорта 
и съобщенията, на младежта и спорта, на 
енергетиката, на туризма, на иновациите и 
растежа и на електронното управление, оп-
ределени от съответния министър.“

§ 72. Правилникът за дейността на Между-
ведомствения съвет по експортно застраховане, 
приет с Постановление № 236 на Министерския 
съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 125 от 1998 г.; изм. 
и доп., бр. 17 от 2001 г., бр. 9 от 2002 г., бр. 58 
от 2003 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 3 от 2007 г., 
бр. 93 от 2009 г. и бр. 40 от 2015 г.), се отменя.

Заключителна разпоредба

§ 73. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

4166
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МИНИСТЕРСТВА 
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 26 от 2008 г. за устройството и дейността 
на детските ясли и детските кухни и здрав-
ните изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103 
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2009 г., бр. 36 

от 2011 г. и бр. 90 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „медицински и 
други специалисти осъществяват отглеждане“ 
се заменят с „екип от медицински и други 
специалисти осъществява отглеждане чрез 
грижа за опазване и укрепване на здравето“.

§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Алинея 3 се изменя така: 
„(3) Директор на детска ясла може да бъде 

лице с професионална квалификация „лекар“, 
„медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски 
асистент“, „фелдшер“ или „инспектор по об-
ществено здраве“ и с професионален опит не 
по-малко от една година.“

2. В ал. 4:
а) създава се нова т. 6:
„6. осигурява необходимите условия за 

системно повишаване на квалификацията на 
лицата по чл. 9;“

б) досегашните т. 6 и 7 стават съответно 
т. 7 и 8.

§ 3. В чл. 9 т. 1 се изменя така:
„1. медицинска сестра, акушерка, лекарски 

асистент или фелдшер;“.
§ 4. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) За медицинска сестра, акушерка, 

лекарски асистент или фелдшер се назначава 
лице с професионална квалификация съответ-
но „медицинска сестра“, „акушерка“ „лекарски 
асистент“ или „фелдшер“. 

(2) Лицата по ал. 1:
1. ръководят и отговарят за цялостната 

работа в поверената им група;
2. приемат децата и извършват ежедневен 

контрол на здравословното им състояние, 
като се информират за това и от родителите;

3. провеждат организирани занимания на 
децата в групата съвместно с лицето по чл. 9, 
т. 2 и с негово участие;

4. наблюдават здравословното състояние 
на децата и оказват при необходимост първа 
помощ;

5. прилагат индивидуален подход към 
всяко дете и активни грижи, включително 
и за новопостъпилите деца през периода на 
адаптацията им, като съвместно с лицето по 
чл. 9, т. 2 изготвят и участват в изпълнението 

РЕШЕНИЕ № 431  
ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г.

за признаване на Сдружение „Национална 
асоциация на хората с придобити увреждания“ 
за национално представителна организация 

на хора с увреждания

На основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от 
Закона за хората с увреждания и чл. 18, ал. 1, 
2 и 5 във връзка с чл. 14 и 15 от Правилника 
за дейността и организацията на работа на 
Националния съвет за хората с увреждания, 
реда за признаване на национална предста-
вителност на организациите на и за хората 
с увреждания и контрола за спазването на 
критериите за национална представителност, 
приет с Постановление № 151 на Министер-
ския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 49 от 2019 г.),

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Признава Сдружение „Национална асоци-
ация на хората с придобити увреждания“ със 
седалище и адрес на управление гр. София 
1517, район „Подуяне“, кв. Васил Левски, ул. 
545 № 5, регистрирано по описа на Софийския 
градски съд под № 20642, том 428, стр. 55, 
по ф. д. № 31/2014 г. с ЕИК № 176644027, за 
национално представителна организация на 
хора с увреждания за срок 4 години считано 
от 8 юли 2022 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов
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РЕШЕНИЕ № 432  
ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г.

за административно-териториална промяна 
в община Поморие, област Бургас – присъе-
диняване на едно населено място към друго 

населено място

На основание чл. 32, ал. 4 във връзка с 
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на 
Закона за административно-териториалното 
устройство на Република България

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Присъединява с. Каменар (ЕКАТТЕ код 
35691), община Поморие, област Бургас, към 
гр. Поморие (ЕКАТТЕ код 57491), община 
Поморие, област Бургас.

2. Решението влиза в сила от датата на 
обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

4168
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на индивидуален план за адаптация на всяко 
дете при приема му в детската ясла;

6. отговарят за храненето на децата, участ-
ват при изготвяне на дневното и седмичното 
меню за храненето;

7. организират и провеждат общозакали-
телни и специални закалителни процедури 
по назначение на лекар;

8. правят масаж и гимнастика на кърма-
четата;

9. извършват антропометричните измер-
вания и оценка на физическото развитие на 
децата и регистрират данните в здравнопро-
филактичните им карти;

10. следят за провеждането на имуниза-
циите съгласно имунизационния календар и 
регистрират имунизационното състояние на 
децата в здравнопрофилактичната карта въз 
основа на данни от общопрактикуващия ле-
кар или от друг лекар, извършил съответната 
задължителна имунизация, които данни се 
предоставят чрез родителя;

11. вземат материали за микробиологичен 
анализ и следят за получаване на резултатите;

12. следят за спазване на хигиенния режим 
в помещенията и контролират работата на 
детегледачката;

13. контролират спазването на изисквани-
ята към факторите на средата;

14. участват в организирането и провежда-
нето на профилактични и противоепидемични 
дейности за предотвратяване възникването и 
ограничаване разпространението на заразни 
и паразитни заболявания;

15. периодично проследяват психичното 
развитие на децата, подпомагани от лицето 
по чл. 9, т. 2, и регистрират резултата в здрав-
нопрофилактичните им карти.

(3) Лицата по ал. 1 след постъпване на 
работа и периодично преминават обучение 
по проблемите на ранното детско развитие, 
профилактиката и промоцията на здравето и 
първа медицинска помощ, което се провеж-
да от национални центрове по проблемите 
на общественото здраве, висши училища 
и/или Българския Червен кръст съгласно 
утвърдена от министъра на здравеопазването 
програма.

(4) Лицата по ал. 1 повишават професио-
налната си квалификация чрез продължава-
щото медицинско обучение по реда на раздел 
I „Медицинско образование“ от глава седма 
на Закона за здравето.“

§ 5. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) За педагог в детска ясла се 

назначава лице с висше образование по спе-
циалност „Предучилищна педагогика“.

(2) Лицето по ал. 1:
1. ръководи, организира, планира, контро-

лира и участва в провеждането на цялостната 
възпитателна и обучителна работа с децата;

2. осигурява подходящи материали за игра 
и обучение на децата;

3. изработва и подготвя дидактични посо-
бия за занимания и игри;

4. организира съобразно възрастта и ин-
дивидуалните особености на новоприетите 
деца адаптацията им към детската ясла, като 
съвместно с лицата по чл. 9, т. 1 изготвя ин-
дивидуален план за адаптация на всяко дете 
при приема му в детската ясла;

5. разработва периодично планове за въз-
питателната и обучителната работа; 

6. съвместно с лицата по чл. 9, т. 1 участва 
в организирането и провеждането на дневния 
режим, индивидуалните и груповите зани-
мания, игрите, разходките, забавленията и 
наблюденията на децата;

7. съвместно с лицата по чл. 9, т. 1 участва 
в системното проследяване на психичното 
развитие на децата и регистрирането му в 
здравнопрофилактичните им карти.

(3) Лицето по ал. 1 след постъпване на 
работа и периодично преминава обучение по 
теми от областта на ранното детско развитие, 
комплексната промоция на здраве и първа 
помощ, което се провежда от национални цен-
трове по проблемите на общественото здраве, 
висши училища и/или Българския Червен 
кръст съгласно програмата по чл. 10, ал. 3.

(4) Лицето по ал. 1 повишава квалифика-
цията си по реда на раздел ІІІ „Повишаване 
квалификацията на учителите, директорите и 
другите педагогически специалисти“ от глава 
единадесета на Закона за предучилищното и 
училищното образование.“

§ 6. В чл. 12 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 1 съюзът „със“ се заменя със „с 
минимум“.

2. В ал. 2, т. 3 накрая се добавя „по ука-
зания на лицата по чл. 9, т. 1 и 2“.

3. Създава се ал. 3:
„(3) Лицето по ал. 1 след постъпване на 

работа и периодично преминава обучение 
по теми от областта на хигиената, ранното 
детско развитие, промоцията на здраве в 
кърмаческа и ранна детска възраст и първа 
помощ, което се провежда от регионалните 
здравни инспекции, национални центрове по 
проблемите на общественото здраве, висши 
училища и/или Българския Червен кръст 
съгласно програмата по чл. 10, ал. 3.“

§ 7. В чл. 13 числото „60“ се заменя с „40“.
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За времето на престой на децата в 

детската ясла обслужването им в една ясле-
на група се осъществява от най-малко един 
медицински специалист по чл. 9, т. 1 и една 
детегледачка.“
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2. Създава се ал. 5:
„(5) По изключение от ал. 1, когато трайно 

не може да се осигури назначаването на меди-
цински специалист по чл. 9, т. 1 за обслужване 
на децата в яслена група, за времето на престой 
на децата в детската ясла обслужването им в 
една яслена група може да се осъществява от 
най-малко един педагог, преминал обучение по 
теми от областта на ранното детско развитие, 
комплексната промоция на здраве и първа 
помощ, и една детегледачка. Изключението 
се прилага само при условие, че в детската 
ясла е назначен най-малко един медицински 
специалист по чл. 9, т. 1.“

§ 9. В чл. 15 думите „и други“ се заменят 
с „при необходимост и други специалисти, 
в зависимост от потребностите на децата в 
детската ясла, както и“.

§ 10. В чл. 16 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 1, т. 4 след думите „настъпване 
на“ се добавя „травми и“.

2. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) На децата се осигурява ежедневно 

препоръчителният за възрастта минимум 
физическа активност в подходяща за съот-
ветната възраст форма.

(4) Децата прекарват на открито минимум 
по два часа на ден освен при лоши метеоро-
логични условия (дъжд, силен снеговалеж, 
силен вятър, екстремални стойности на тем-
пературата на атмосферния въздух през сту-
дения и топлия период на годината или друга 
метеорологична обстановка, застрашаваща 
здравето и живота на децата) и/или влошено 
качество на атмосферния въздух.

(5) За деца над 2-годишна възраст в детската 
ясла се допуска използването на електронни 
устройства с видеодисплеи, мултимедийни 
проектори и телевизор само с образовател-
ни цели, посочени в плана за възпитателна 
работа, но не повече от веднъж седмично, 
с продължителност на експозицията до 10 
минути.

(6) Дейностите по ал. 5 се провеждат 
в методичния кабинет по чл. 61, ал. 1 от 
Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проек-
тиране, изпълнение и поддържане на сгради 
за обществено обслужване в областта на 
образованието и науката, здравеопазването, 
културата и изкуствата по график за всяка 
група при задължително спазване на изисква-
нията за превенция на нарушения в зрението 
и опорно-двигателния апарат и последвани от 
подходящи за възрастта форми на физичес-
ка активност (упражнения, подвижни игри, 
танци, разходки и игри на открито и др.).“

§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:

а) в т. 2 думата „личния“ се заменя с „об-
щопрактикуващия“, а накрая се добавя „или 
друг лекар-специалист“;

б) създава се т. 7:
„7. образователни дейности с прилагане 

на подходящи за възрастта и съобразени с 
индивидуалните особености и потребности на 
децата форми, методи, подходи и средства.“

2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Дейностите в детската ясла се осъ-

ществяват при зачитане правата на децата.
(3) Дейностите в детската ясла се осъщест-

вяват в сътрудничество и взаимодействие със:
1. родителите чрез информиране, консул-

тиране, родителски срещи, обучения, както 
и в други подходящи форми;

2. общопрактикуващите лекари и други спе-
циалисти от здравната и социалната система.“

§ 12. В чл. 20, ал. 1 се правят следните 
изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „молба, 
придружена“ се заменят със „заявление, 
придружено“.

2. В т. 2 думата „личния“ се заменя с „об-
щопрактикуващия“, а накрая се добавя „или 
от друг лекар-специалист“.

3. В т. 6 думите „личния лекар“ се заменят 
с „общопрактикуващия лекар или от друг 
лекар, извършил съответната задължителна 
имунизация,“.

4. Точка 7 се изменя така:
„7. медицинска бележка, че детето е клинич-

но здраво и не е било в контакт със заразно 
болен, издадена от общопрактикуващия лекар 
на детето или от друг лекар-специалист.“

§ 13. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „личния“ се заменя с „об-

щопрактикуващия“, а след думите „детето е“ 
се добавя „клинично“.

2. В ал. 4 тирето се заменя със „се изисква“.
§ 14. В чл. 22а, ал. 4 накрая се поставя 

запетая и се добавя „като за такъв тип ясли 
броят обявявани места за прием е не повече 
от броя на местата по проект“.

§ 15. В чл. 30 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Пясъчниците в детските ясли отговарят 

на изискванията за устройство, безопасност 
и поддържане, определени с Наредба № 1 от 
2009 г. за условията и реда за устройството 
и безопасността на площадките за игра, и се 
използват задължително под надзор и контрол 
на лицата по чл. 9.“

2. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) Пясъчниците на откритите площадки 

се откриват един час преди началото на из-
ползването им от децата и задължително се 
покриват след приключване на заниманията.

(5) Пясъчниците ежедневно се почистват 
преди началото на използването им от децата, 
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а пясъкът в тях периодично се допълва и под-
меня, за да не се допусне замърсяването му.

(6) Най-малко два пъти в сезона на актив-
но използване (рано напролет и в средата на 
лятото) се извършва прекопаване, разрохкване 
и дезинфекция на пясъка в пясъчниците.“

§ 16. В чл. 36 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Директор на комплекс за детско хра-

нене може да бъде лице с професионална 
квалификация „лекар“ или лице с висше 
образование и квалификация в областта на 
хранителните технологии.

(3) Директор на детска кухня по чл. 35, 
ал. 1, т. 2 може да бъде лице с професионална 
квалификация „медицинска сестра“ и придо-
бита специалност „Консултант по кърмене и 
здравословно и диетично хранене“ или лице с 
висше образование и квалификация в областта 
на хранителните технологии.“

§ 17. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „личния лекар“ се 

заменят с „общопрактикуващия лекар или от 
друг лекар-специалист“.

2. В ал. 2 думата „молбата“ се заменя със 
„заявлението“.

§ 18. В чл. 46 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думата „пластмасови“ се заменя 
с предлога „в“.

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато храната се разпределя в съдове 

за еднократна употреба, същите следва да 
отговарят на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 
октомври 2004 г. относно материалите и пред-
метите, предназначени за контакт с храни, и 
за отмяна на директиви 80/590/ЕИО и 89/109/
ЕИО (специално българско издание, глава 13, 
том 45), чл. 14, ал. 2 от Закона за храните и 
наредбите по чл. 15 от Закона за храните.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея 
думите „Пластмасовите съдове за еднократ-
на употреба по ал. 1“ се заменят с „Когато 
храната се разпределя в пластмасови съдове 
за еднократна употреба, същите“.

4. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 4 детските кухни 

задължително осъществяват дейността си 
при спазване изискванията на Наредбата за 
намаляване на въздействието на определени 
пластмасови продукти върху околната среда, 
приета с Постановление № 354 на Министер-
ския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 91 от 2021 г.).“

§ 19. В преходните и заключителните раз-
поредби се правят следните изменения:

1. Параграф 5 се отменя.
2. В § 6 ал. 2 се отменя.
3. Параграф 7 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. В срок до един месец от обнарод-

ването на наредбата в „Държавен вестник“ 

министърът на здравеопазването утвърждава 
програмата по чл. 10, ал. 3.

§ 21. Наредбата влиза в сила седем дни 
след обнародването є в „Държавен вестник“, 
с изключение на § 8, т. 2, който влиза в сила 
от 1 януари 2023 г.

§ 22. В Наредба № 3 от 2007 г. за здравните 
изисквания към детските градини (обн., ДВ, 
бр. 15 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2011 г., 
бр. 64 и 85 от 2012 г. и бр. 90 от 2020 г.) се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4 се правят следните изменения 
и допълнения:

а) в т. 2 думата „личния“ се заменя с „об-
щопрактикуващия“, а накрая се добавя „или 
от друг лекар-специалист“;

б) в т. 5 думите „личния лекар“ се заменят 
с „общопрактикуващия лекар или от друг 
лекар, извършил съответната задължителна 
имунизация,“;

в) точка 6 се изменя така:
„6. медицинска бележка, че детето е кли-

нично здраво и не е било в контакт със заразно 
болен, издадена от общопрактикуващия лекар 
на детето или от друг лекар-специалист не 
по-рано от 3 дни преди постъпване на детето 
в детската градина.“

2. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:

а) създава се нова ал. 3:
„(3) Пясъчниците в детските градини 

отговарят на изискванията за устройство, 
безопасност и поддържане, определени с На-
редба № 1 от 2009 г. за условията и реда за 
устройството и безопасността на площадките 
за игра.“;

б) създават се ал. 4 – 6:
„(4) Пясъчниците на откритите площадки 

се откриват един час преди началото на из-
ползването им от децата и задължително се 
покриват след приключване на заниманията.

(5) Пясъчниците ежедневно се почистват 
преди началото на използването им от децата, 
а пясъкът в тях периодично се допълва и под-
меня, за да не се допусне замърсяването му.

(6) Най-малко два пъти в сезона на актив-
но използване (рано напролет и в средата на 
лятото) се извършва прекопаване, разрохкване 
и дезинфекция на пясъка в пясъчниците.“

3. Създава се нов чл. 26:
„Чл. 26. (1) На децата се осигурява еже-

дневно препоръчителният за възрастта ми-
нимум физическа активност в подходяща за 
съответната възраст форма.

(2) Децата прекарват на открито минимум 
по два часа на ден освен при лоши метеоро-
логични условия (дъжд, силен снеговалеж, 
силен вятър, екстремални стойности на тем-
пературата на атмосферния въздух през сту-
дения и топлия период на годината или друга 
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метеорологична обстановка, застрашаваща 
здравето и живота на децата) и/или влошено 
качество на атмосферния въздух.

(3) За децата в детската градина се допус-
ка използването на електронни устройства 
с видеодисплеи, мултимедийни проектори и 
телевизор само с образователни цели, описани 
в плана за обучение, както следва:

1. за деца от 3 – 5 години не повече от 
два пъти седмично с продължителност на 
експозицията до 10 – 15 минути;

2. за деца от 6 – 7 години не повече от 
два пъти седмично с продължителност на 
експозицията до 15 – 20 минути.

(4) Дейностите по ал. 3 се провеждат във 
физкултурно-музикалния салон по график за 
всяка група при задължително спазване на 
изискванията за превенция на нарушения в 
зрението и опорно-двигателния апарат и пос-
ледвани от подходящи за възрастта форми на 
физическа активност (упражнения, подвижни 
игри, спортни занимания, танци, разходки и 
игри на открито и др.).“

4. Създава се нов чл. 27:
„Чл. 27. Директорите на детски градини по 

чл. 3, ал. 2 осигуряват за работещите в ясле-
ните групи необходимите условия за системно 
повишаване на квалификацията им по реда 
на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и 
дейността на детските ясли и детските кухни 
и здравните изисквания към тях.“

5. Досегашните чл. 26 и 27 стават съответно 
чл. 28 и 29.

Министър:  
Асена Сербезова

4129

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 4 от 2009 г. за условията и реда за 
предписване и отпускане на лекарствени 
продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм. и 
доп., бр. 91 от 2009 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 2 
от 2012 г., бр. 81 и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 
95 от 2014 г.; Решение № 5812 на Върховния 
административен съд на Република България 
от 2016 г. – бр. 91 от 2016 г.; бр. 95 от 2018 г., 
бр. 68 и 90 от 2019 г., бр. 91 и 107 от 2020 г. 

и бр. 37, 47 и 94 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 15 думите „кодеин и фенобар-
битал“ се заменят с „кодеин, фенобарбитал 
и трамадол“. 

§ 2. В чл. 49а се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При приемане на лекарствен лист в 

електронна форма магистър-фармацевтът 
съставя чрез специализиран софтуер втори 

електронен екземпляр на подписания по 
чл. 30а, ал. 3 лекарствен лист под същия но-
мер с добавена в края на номера буква „А“, 
който не съдържа подпис на лекуващ лекар и 
началник на отделение. Вторият електронен 
екземпляр трябва да съдържа всички други 
реквизити, подпис на магистър-фармацевта, 
както и на лицата, предали и приели лекар-
ствените продукти.“

§ 3. В чл. 50 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Двата екземпляра на лекарствения 

лист в съвкупност, независимо дали са съста-
вени на хартиен носител, и/или в електронна 
форма, съставляват лекарствен лист съгласно 
приложение № 5а.“

2. В ал. 4 се създава изречение второ: „При 
осигурена техническа възможност журналът 
може да се съставя в електронна форма.“

§ 4. В чл. 70 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: 
„Когато лицето по чл. 4 се намира извън ле-
чебното заведение, предписването на лекар-
ствен продукт по чл. 6 може да се извършва 
на хартиен носител.“

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Предписването на лекарствени продук-

ти, класифицирани във фармакологична група 
„Антибактериални лекарствени продукти за 
системна употреба“, съгласно анатомо-тера-
певтично-химичната класификация в съответ-
ствие с изискванията на Световната здравна 
организация се извършва само с електронно 
предписание.“

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

§ 5. Параграф 3а от преходните и заклю-
чителните разпоредби се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 6. Параграф 4 влиза в сила от 1.11.2022 г. 
Министерството на здравеопазването създава 
техническите условия за изпълнение на § 4 в 
срока по изречение първо. 

§ 7. Параграф 1 от преходните и заключи-
телните разпоредби на Наредба № 20 от 2001 г. 
за условията и реда, при които лекарствените 
продукти, съдържащи наркотични вещества, 
могат да бъдат освободени от някои мерки 
за контрол (обн., ДВ, бр. 49 от 2001 г.; изм. и 
доп., бр. 71 от 2010 г., бр. 37 и 104 от 2013 г., 
бр. 68 от 2014 г., бр. 68 и 90 от 2019 г. и бр. 94 
от 2021 г.) се отменя.

Министър:  
Асена Сербезова

4150
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАРЕДБА № 14  
от 28 юни 2022 г. 

за придобиване на квалификация по профе-
сията „Корабоводител“

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавни-
ят образователен стандарт (ДОС) за придоби-
ването на квалификация по професията 840010 
„Корабоводител“ от област на образование 
„Транспорт“ и професионално направление 
840 „Транспортни услуги“ съгласно Списъка 
на професиите за професионално образова-
ние и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за 
професионалното образование и обучение. 

Чл. 2. Държавният образователен стан-
дарт за придобиването на квалификация по 
професията 840010 „Корабоводител“ съгласно 
приложението към тази наредба определя из-
искванията за придобиването на трета степен 
на професионална квалификация за специал-
ностите 8400101 „Корабоводене – морско“ и 
8400102 „Корабоводене – речно“.

Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рам-
ковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от 
Закона за професионалното образование и 
обучение се разработват типови учебни пла-
нове за ученици, учебни планове за лица, 
навършили 16 години, и учебни програми за 
обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II
Съдържание на държавния образователен 

стандарт

Чл. 4. (1) Държавният образователен стан-
дарт по чл. 1 определя изискванията към 
кандидатите, описанието на професията, 
единиците резултати от ученето, изискванията 

към материалната база и изискванията към 
обучаващите.

(2) Държавният образователен стандарт 
за придобиване на квалификация по про-
фесията 840010 „Корабоводител“ включва 
общата, отрасловата и специфичната про-
фесионална подготовка с необходимите 
професионални компетентности, които га-
рантират на обучаемия възможността за 
упражняване на професията след завършване  
на обучението.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, 

разработени въз основа на тази наредба, се 
прилагат от учебната 2022/2023 година за 
учениците, които от тази година започват 
обучението си за придобиване на професио-
нална квалификация по професията.

(2) Учениците, които са приети за обу-
чение за придобиване на професионална 
квалификация по професията в системата 
на училищното образование до учебната 
2021/2022 година включително, се обучават и 
завършват обучението си по учебните планове 
и учебните програми, които са действали при 
постъпването им.

(3) Лицата, навършили 16 години, които към 
влизане в сила на тази наредба се обучават в 
квалификационен курс, завършват обучението 
си по учебните планове и учебните програми, 
по които са започнали.

§ 2. Тази наредба се издава на основание 
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона 
за предучилищното и училищното образо-
вание и отменя Наредба № 16 от 2010 г. за 
придобиване на квалификация по професията 
„Корабоводител“ (ДВ, бр. 52 от 2010 г.). 

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

Министър: 
 Николай Денков

Приложение  
към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия  
„Корабоводител“

Професионално направление: 

840 Транспортни услуги

Наименование на професията: 

840010 Корабоводител

Код  Специалности:
Степен на  

професионална 
квалификация

Ниво по Национал-
на квалификацион-
на рамка (НКР)

Ниво по Европейска 
квалификационна 

рамка (ЕКР)

8400101 Корабоводене – морско Трета 4 4

8400102 Корабоводене – речно Трета 4 4
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1. Изисквания към кандидатите 
1.1. Изисквания към кандидатите за вхо-

дящо минимално образователно равнище за 
придобиване на степен на професионална 
квалификация (СПК) съгласно Закона за про-
фесионалното образование и обучение (ЗПОО)

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

· за ученици:
за трета степен – завършено основно 

образование.
Здравословното състояние на кандидата 

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

При навършване на 16 години, преди 
започване на плавателна практика или при 
продължаващо професионално образование и 
обучение, здравословното състояние на кан-
дидата се удостоверява от лечебно заведение 
или център съгласно чл. 7 от Наредба № Н-11 
от 2014 г. за определяне на изискванията за 
здравословна годност на морските лица в 
Република България (ДВ, бр. 41 от 2014 г.).

· за лица, навършили 16 години:
за трета степен – придобито право за 

явяване на държавни зрелостни изпити или 
придобито средно образование.

Здравословното състояние на кандидата се 
удостоверява от лечебно заведение или център 
съгласно чл. 7 от Наредба № Н-11 от 2014 г.  
за определяне на изискванията за здравословна 
годност на морските лица в Република Бъл-
гария (ДВ, бр. 41 от 2014 г.). Медицинското 
свидетелство следва да доказва, че обучаемият 
е годен да упражнява професията, за която 
желае да се обучава, и професията не му е 
противопоказна.

1.2. Валидиране на професионални знания, 
умения и компетентности

Придобиването на квалификация по про-
фесията „Корабоводител“ чрез валидиране 
на придобити с неформално или информално 
учене резултати от ученето се осъществява 
съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията 
и реда за валидиране на професионални зна-
ния, умения и компетентности, издадена от 
министъра на образованието и науката (ДВ, 
бр. 96 от 2014 г.).

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

ностни качества, особености на условията на 

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

За специалност „Корабоводене – морско“:
Корабоводителят участва в управлението 

на кораба и изпълнението на команди на руля, 
води наблюдение, съдейства за наблюдение 
и управление на безопасна вахта, използва 
аварийно оборудване и извършва действия 
при аварийни ситуации. Корабоводителят 
допринася за акостиране, закотвяне и други 
швартови операции, участва при обработката 
на товара и запасите, допринася за безопасната 
експлоатация на палубното оборудване и ме-
ханизми, прилага процедури за здравословна 
и безопасна работна среда, допринася за пре-
дотвратяване на замърсяването на морската 
среда. Същият управлява спасителни съдове 
и спасителни лодки, допринася за подръжката 
и ремонта на кораба.

В работата си корабоводителят използва 
жиро- и магнитни компаси, каталози на 
карти, навигационни карти (включително 
изображение на електронни карти и инфор-
мация), радионавигационни предупреждения, 
секстант, азимутално огледало, радионавига-
ционно обзавеждане, ехолот, компас, лоции, 
таблици на приливи. Използва системи за 
вътрешнокорабни връзки и аварийни ситуации, 
пиротехнически средства, спътникови и ава-
рийни радиобуйове и отражатели при търсене 
и спасяване. В работата си използва швартови 
системи, включително въжета, котвени лебед-
ки, шпилове, обезопасители за въжета, кабели 
на палубата и кнехтове. Налага се да използва 
опасни и вредни вещества, бои, смазочни и 
почистващи материали и оборудване, ръчни 
и електрически инструменти и др.

Личностните качества, които са необхо-
дими за упражняване на професията, са: 
прецизност, точност, сръчност, умения за 
планиране, за организация и ръководство 
на колективна трудова дейност, прецизност 
при спазване на изисквания и инструкции, 
отговорност, коректност, логическо мислене 
и комбинативност за справяне в проблемни 
ситуации, самоконтрол, предприемчивост, 
стимулиране на екипната работа. Умения за 
устно и писмено изразяване.

Лицето, придобило трета степен на про-
фесионална квалификация по професията 
„Корабоводител“, трябва да премине обучение 
по специална и допълнителна подготовка 
(според специалността) съгласно Наредба № 6 
от 2021 г. за компетентност на морските лица 
в Република България (ДВ, бр. 54 от 2021 г.).

За специалност „Корабоводене – речно“:
Корабоводителят подпомага ръководния 

персонал на плавателното средство при из-
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вършване на маневри и работа с плавателното 
средство по вътрешните водни пътища, при 
експлоатацията на плавателните средства, при 
товарене, разтоварване и обработка на товари 
и при превоз на пътници, осъществява дей-
ности по корабна механика, електротехника, 
електронна техника и системи за контрол и 
управление, извършва дейности по поддръж-
ката и ремонта на плавателното средство и 
неговите устройства и съоръжения, осъщест-
вява обща и професионална комуникация и 
спазва работните правила за безопасност, 
опазване на здравето и околната среда. Ко-
рабоводителят е в състояние да извършва 
това по всички видове водни пътища и във 
всички видове пристанища. При упражняване 
на професията корабоводителят поддържа, 
обслужва и използва корабните системи и 
механизми, както и техническите средства 
и устройства.

За упражняване на професията корабоводи-
телят трябва да притежава, изгражда и развива 
следните личностни качества: способност 
за бързо адаптиране спрямо променящите 
се условия, стремеж за развитие и самоусъ-
вършенстване, самоконтрол, толерантност 
и способност за работа в екип, умения за 
планиране и оценка на приоритетите, пре-
цизност, точност и упоритост при изпълнение 
на задълженията, готовност за зачитане и 
спазване на установените правила и норми.

При започване на теоретичното си обу-
чение обучаемите трябва да са навършили 
най-малко 15 години. В процеса на обучение, 
преди започване на практическите занятия 
на борда на кораб, обучаемите трябва да са 
навършили най-малко 16 години, да потвърдят 
здравословната си годност, да са преминали 
основна подготовка по морска безопасност 
в съответствие с Наредба № 6 от 2021 г. за 
компетентност на морските лица в Републи-
ка България и да имат подписан договор за 
провеждане на стаж.

2.2. Възможности за продължаване на 
професионалното обучение

След придобиване на трета степен на про-
фесионална квалификация по специалност 
от професията „Корабоводител“ обучаваният 
може да продължи обучението си по други 
професии от професионално направление 
„Транспортни услуги“, като при обучението 
единиците резултати от ученето по общата 
професионална подготовка и по отрасловата 
професионална подготовка се зачитат.

Придобилите трета степен на професионал-
на квалификация по професията „Корабово-
дител“ могат да продължат обучението си по 
професиите „Корабен монтьор“ или „Корабен 
техник“, като обучението им по общата задъл-
жителна професионална подготовка – единна 

за всички професионални направления, част 
от отрасловата задължителна професионална 
подготовка и част от специфичната по про-
фесията подготовка се зачитат.

Придобилите трета степен на професионал-
на квалификация по професията „Корабово-
дител“ могат да придобият правоспособност 
при условията на Наредба № 6 от 2021 г. за 
компетентност на морските лица в Република 
България, което им дава право да заемат ко-
рабна длъжност „рулеви“ (само за специалност 
„Корабоводене – морско“).

Придобилите трета степен на професио-
нална квалификация по професията „Кора-
боводител“ имат възможност след проведен 
плавателен стаж и успешно положени изпити 
за придобиване на правоспособности и права 
по изискванията на Наредба № 6 от 2021 г. за 
компетентност на морските лица в Република 
България да заемат длъжности, както следва:

· за специалност „Корабоводене – морско“: 
�◦ „Квалифициран моряк палубна команда“, 
„Капитан на плаващо техническо средство“, 
„Вахтен помощник-капитан до 500 БТ в 
крайбрежно плаване“, „Капитан на кораб 
до 500 БТ в крайбрежно плаване“, „Капи-
тан на кораб до 200 БТ в местно плаване“, 
„Водач на кораб до 40 БТ“, „Шкипер на 
кораб за спорт и развлечение до 300 БТ“;
 ◦�„Вахтен помощник-капитан на кораб над 
500 БТ“, „Старши помощник-капитан на 
кораб от 500 до 3000 БТ“, „Старши помощ-
ник-капитан на кораб над 3000 БТ“, „Ка-
питан далечно плаване на кораб от 500 БТ 
до 3000 БТ“ след проведен плавателен стаж 
и успешно положени изпити и успешно 
завършен курс, одобрен от Изпълнителна 
агенция „Морска администрация“ (ИАМА), 
по програма, допълваща образователната 
програма до изискванията на Международ-
ната морска организация (ИМО) моделен 
курс 7.03 или 7.01 за придобиване на пра-
воспособности и права по изискванията на 
Наредба № 6 от 2021 г. за компетентност 
на морските лица в Република България;
· за специалност „Корабоводене – речно“:
 ◦ „Моряк“ – при успешно завършване на 
обучението, включващо най-малко 90 дни 
плавателен стаж в рамките на програмата 
за обучение;
 ◦ „Старши моряк“ – при успешно завърш-
ване на обучението, включващо най-малко 
270  дни плавателен стаж в рамките на 
програмата за обучение, или придобита 
квалификация моряк и най-малко 180 дни 
плавателен стаж с професионална квали-
фикация моряк;
 ◦ „Щурман“ – при успешно завършване на 
обучението, включващо най-малко 360 дни 
плавателен стаж в рамките на програмата 
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за обучение, или придобита квалификация 
старши моряк и най-малко 180 дни плава-
телен стаж с професионална квалификация 
старши моряк. Изисква се и притежаването 
на свидетелство за радиооператор;
 ◦ „Капитан“ – след придобита квалифика-
ция щурман, най-малко 180 дни плавате-
лен стаж с професионална квалификация 
щурман, притежавано свидетелство за 
радиооператор и успешно положен изпит 
съгласно изискванията на Наредба № 6 от 
2021 г. за компетентност на морските лица 
в Република България.
При продължаващото професионално обу-

чение се организира обучение за усвояване 
на единиците резултати от ученето, които 
лицата не притежават.

2.3. Възможности за професионална реали-
зация съгласно Националната класификация на 
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), ут-
върдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. 
на министъра на труда и социалната политика, 
посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-42 от 
11.02.2022 г.

Съгласно НКПД – 2011 придобилите трета 
степен на професионална квалификация по 
професията „Корабоводител“ могат да по-
стъпват на работа на длъжности от единична 
група 8350 Палубни моряци и сродни на тях 
и след придобиване на съответната правоспо-
собност – длъжности от единични групи 3152 
Корабни палубни офицери и пилоти, както 
и на други подходящи длъжности, включени 
при актуализиране на НКПД. 

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

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

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

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

1.1. РУ Създава организация за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд 
на работното място

1.2. РУ Участва в създаването на организа-
ция за осъществяване на превантивна дейност 
по опазване на околната среда

1.3. РУ Създава организация за овладява-
нето на рискови и аварийни ситуации

ЕРУ 2. Икономика 
2.1. РУ Познава основите на пазарната 

икономика 
2.2. РУ Познава основните характеристики 

на производствената дейност в предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество 

3.1. РУ Познава основите на предприема-
чеството

3.2. РУ Формира предприемаческо пове-
дение

3.3. РУ Участва в разработването на биз-
нес план

ЕРУ по отраслова професионална подготов-
ка – единна за професиите от професионално 
направление „Транспортни услуги“ – трета 
степен на професионална квалификация

ЕРУ 4. Използване на информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) в профе-
сионалната дейност

4.1. РУ Обработва информация с ИКТ
4.2. РУ Осъществява комуникация посред-

ством ИКТ
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
4.4. РУ Осигурява защита на електронната 

среда
4.5. РУ Решава проблеми при работата с 

ИКТ
ЕРУ 5. Организиране на работния процес 
5.1. РУ Планира работния процес
5.2. РУ Разпределя трудовите дейности в 

работния процес
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език 
6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
6.2. РУ Води ефективна комуникация
6.3. РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ 7. Транспортни услуги
7.1. РУ Познава услугите и превозните 

средства в товарния автомобилен транспорт
7.2. РУ Познава услугите и превозните сред-

ства в железопътния товарен транспорт 
7.3. РУ Познава услугите и превозните сред-

ства в морския и речния товарен транспорт
7.4. РУ Познава услугите и превозните 

средства във въздушния транспорт
ЕРУ по специфична професионална подго-

товка за специалност „Корабоводене – мор-
ско“ – трета степен на професионална ква-
лификация

ЕРУ 8. Умения по управление на кораба, 
изпълнение на команди на руля, надлежно 
визуално и слухово наблюдение 

8.1. РУ Използва жиро- и магнитни компаси
8.2. РУ Изпълнява команди, подавани на 

руля
8.3. РУ Преминава от ръчно на автоматично 

управление и обратно
8.4. РУ Води визуално и слухово наблюдение
8.5. РУ Съдейства за наблюдение и упра-

вление на безопасна вахта
ЕРУ 9. Използване на аварийно оборудване 

и действия при аварийна ситуация
9.1. РУ Дефинира задълженията и сигналите 

при аварийна ситуация



СТР.  32  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 53

9.2. РУ Дефинира сигналите за бедствие, 
подавани с пиротехнически средства; спът-
никови аварийни радиобуйове и отражатели, 
използвани при търсене и спасяване

9.3. РУ Действа при подаване на сигнал за 
бедствие и избягва подаването на лъжливи 
сигнали за бедствие

ЕРУ 10. Акостиране, закотвяне и други 
швартови операции

10.1. РУ Познава швартовите системи и 
съответните процедури

10.2. РУ Извършва безопасни дейности по 
товарене, извършвани по време на работа и 
оборудване за швартоване

10.3. РУ Задържа и обира швартовите и 
буксирни въжета, включително въжетата за 
влачене

10.4. РУ Използва котви при различни 
операции, извършва швартоване на швартова 
шамандура или шамандури

ЕРУ 11. Поддръжка и ремонт на кораба
11.1. РУ Използва бояджийски, смазочни и 

почистващи материали и оборудване
11.2. РУ Извършва рутинна поддръжка и 

ремонтни процедури
11.3. РУ Прилага техниките за подготовка 

на повърхностите
11.4. РУ Следва насоките за безопасност 

на производителя и указанията на борда на 
кораба

11.5. РУ Изхвърля отпадъчните материали
11.6. РУ Използва ръчни и електрически 

инструменти
ЕРУ 12. Безопасна експлоатация на палуб-

ното оборудване и механизми
12.1. РУ Използва палубното оборудване
12.2. РУ Оперира с такелаж на палубата и 

такелаж за обработване на товари и оборудване
ЕРУ 13. Прилагане на предпазни мерки и 

допринасяне за предотвратяване на замърся-
ването на морската среда

13.1. РУ Прилага безопасни работни прак-
тики и за лична безопасност на персонала на 
борда на кораба 

13.2. РУ Прилага предпазните мерки, които 
трябва да се вземат за предотвратяване на 
замърсяването на морската среда

13.3. РУ Използва оборудване за борба със 
замърсяването

13.4. РУ Използва одобрените методи за 
изхвърляне на морски замърсители

ЕРУ 14. Управление на спасителни съдове 
и спасителни лодки

14.1. РУ Управлява спасителни съдове и 
спасителни лодки

14.2. РУ Познава техниките за оцеляване 
по море

ЕРУ по специфична професионална подго-
товка за специалност „Корабоводене – реч-
но“ – трета степен на професионална ква-
лификация

ЕРУ 15. Корабоплаване
15.1. РУ Подготвя плавателното средство за 

отплаване с цел да се гарантира безопасност 
на пътуването при всякакви обстоятелства

15.2. РУ Изпълнява дейности при опера-
циите по акостиране и закотвяне

15.3. РУ Изпълнява задълженията си, 
свързани с корабоводенето и маневрирането 
на плавателното средство по безопасен и 
икономичен начин

ЕРУ 16. Експлоатация на плавателните 
средства

16.1. РУ Контролира експлоатацията на 
плавателното средство и грижата за лицата 
на борда

16.2. РУ Използва оборудването на плава-
телното средство

ЕРУ 17. Товарене, разтоварване и обработка 
на товари, превоз на пътници

17.1. РУ Контролира товарите по време на 
товаро-разтоварните операции

17.2. РУ Предоставя услуги на пътниците
ЕРУ 18. Корабна механика, електротехника, 

електронна техника и системи за контрол и 
управление

18.1. РУ Изпълнява дейности, свързани с 
корабна механика, електротехника, електрон-
на техника и системи за контрол и управление

18.2. РУ Поддържа корабно-механично, 
електрическо, електронно оборудване и сис-
теми за контрол и управление

ЕРУ 19. Поддръжка и ремонт
19.1. РУ Обслужва корабните системи и 

механизми
19.2. РУ Поддържа и ремонтира плава-

телното средство и неговите устройства и 
съоръжения

ЕРУ 20. Комуникация на борда на плава-
телното средство

20.1. РУ Осъществява обща и професио-
нална комуникация

20.2. РУ Общува в екип при работата и 
ежедневния живот на плавателното средство 

ЕРУ 21. Здраве, безопасност и защита на 
околната среда на плавателното средство

21.1. РУ Спазва работните правила за здра-
ве, безопасност и опазване на околната среда

21.2. РУ Действа при възникване на извън-
редни ситуации

21.3. РУ Предприема действия в случай 
на пожар 

21.4. РУ Прилага в работата си принципите 
за опазването на околната среда

3.2. Описание на единиците резултати от 
учене (ЕРУ)
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ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на 
професионална квалификация от СППОО

ЕРУ 1

Наименование на 
единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) 

Ниво по Национал-
на квалификационна 
рамка (НКР):

4

Ниво по Европейска 
квалификационна 
рамка (ЕКР):

4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 1.1: Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд на работното място

Знания  · Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд на работното място
 · Идентифицира средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на 
ЗБУТ
 · Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването 
на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност 
и за свързаните трудови дейности
 · Назовава особеностите по отношение на рисковете за здравето и безопас-
ността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
 · Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация 
и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 · Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по пра-
вилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 · Описва правилата за безопасна работа с машини и съоръжения

Умения  · Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и огра-
ничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при 
различни трудови дейности
 · Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд (ако е приложимо)
 · Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
 · Работи със средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности  · Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване 
нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд
 · Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
 · Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за оси-
гуряване на безопасност
 · Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

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

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

Умения  · Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от 
употреба материали, консумативи и други при спазване технологията за съ-
биране и рециклиране 
 · Работи в съответствие с изискванията за използване на опасни продукти

Компетентности  · Анализира възможните причини за екологично замърсяване
 · Сравнява методите за сортиране на опасни продукти и избира най-ефектив-
ния според конкретния случай

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



СТР.  34  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 53

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

Умения  · Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 · Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна 
безопасност
 · Осъществява контрол по отношение спазването на правилата за действие 
при аварии и аварийни ситуации 
 · Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
 · Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на 
работа
 · Оказва първа помощ на пострадали при авария
 · Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни 
ситуации

Компетентности  · Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, пра-
ви предложения за актуализиране на вътрешноорганизационните правила за 
пожарна и аварийна безопасност
 · Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар 
и/или авария в съответствие с установените вътрешноорганизационни правила 
за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценя-
ване:

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

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
 · Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
 · Владее теоретичните знания за:

–  хигиенните норми;
–  здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
–  превантивната дейност за опазване на околната среда;
–  овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на 

пострадали.
За средство 2:
 · Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рис-
кова ситуация
 · Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2

Наименование на 
единицата:

Икономика

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика

Знания  · Познава общата теория на пазарната икономика
 · Идентифицира икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
 · Разпознава ролята на държавата в пазарната икономика
 · Маркира видовете икономически субекти в бизнеса

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

Компетентности  · Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление 
на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ан-
гажиран в бизнеса

Резултат от учене 2.2: Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие
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Знания  · Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 · Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност 
и др.

Умения  · Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието

Компетентности  · Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на производ-
ствената дейност на дадено предприятие 

Средства за оценя-
ване:

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

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
 · Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

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

ЕРУ 3

Наименование на 
единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството
Знания  · Познава същността на предприемачеството 

 · Идентифицира видовете предприемачески умения
Умения  · Анализира практически примери за успешно управление на дейността на 

предприятието
Компетентности  · Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение
Знания  · Познава характеристиките на предприемаческото поведение 

 · Запознат е с видовете предприемаческо поведение 
Умения  · Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Компетентности  · Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от учене 3.3: Участва в разработването на бизнес план
Знания  · Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес 

план
 · Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда 

Умения  · Анализира възможностите за развитие на дейността на предприятието
 · В състояние е да направи качествен анализ на разходите за производство и 
да формулира предложения за тяхното оптимизиране

Компетентности  · В екип разработва проект на бизнес план
Средства за оценя-
ване:

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

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1, 2 и 3:
 · Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
 · Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
 · Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания 
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
 · Участва в разработването на бизнес план на предприятието според изисква-
нията на предварително дефинираното задание
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ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално нап-
равление „Транспортни услуги“ – трета степен на професионална квалификация

ЕРУ 4

Наименование на 
единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в профе-
сионалната си дейност

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 4.1: Обработва информация с ИКТ

Знания  · Изброява интернет търсачки и мотивира избора си
 · Описва начините за употреба на филтри и оператори за търсене
 · Идентифицира съществуването на невярна или подвеждаща информация в 
интернет и начини за оценка на надеждността 
 · Дефинира същността на уебканалите (RSS и други) за получаване на информация
 · Изброява начините за съхранение на цифрова информация на различни елек-
тронни носители
 · Описва начините за създаване на поддиректории (папки)
 · Посочва начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) 
в друга
 · Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдър-
жание (текст, изображение, аудио, видео)
 · Назовава различни доставчици на облачни услуги

Умения  · Работи с търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри 
и използва оператори за търсене (символи и други)
 · Работи с уебканали (RSS и други) за получаване на информация
 · Сравнява информацията в различни източници 
 · Оценява надеждността на информацията от различни източници с помощта 
на набор от допълващи се критерии
 · Записва в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, 
видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории 
(папки)
 · Използва облачни услуги за съхранение на информация
 · Съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, 
аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки подди-
ректории (папки)
 · Възпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности  · Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2: Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания  · Изброява доставчици на услугата електронна поща
 · Идентифицира софтуер за аудио- и видеоразговори
 · Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 · Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане
 · Посочва онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания 
и опит в областта на професията
 · Обяснява предимствата от използване на електронен подпис

Умения  · Използва електронна поща 
 · Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 · Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
 · Използва електронни услуги като онлайн пазаруване, електронно банкиране, 
взаимодействие с институции и др.
 · Използва електронен подпис за авторизация
 · Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности  · Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания  · Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на циф-
рово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
 · Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на 
шаблонни интернет страници и/или блогове
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Умения  · Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с 
различни оформления 
 · Редактира създадено цифрово съдържание 
 · Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет стра-
ници и/или блогове

Компетентности  · Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съ-
държание

Резултат от учене 4.4: Осигурява защита на електронната среда

Знания  · Идентифицира рисковете за сигурността при работа онлайн 
 · Описва функциите на защитните стени и на антивирусните програми
 · Изброява начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
 · Описва въздействието на цифровите технологии върху околната среда 
 · Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници 

Умения  · Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
 · Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
 · Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
 · Защитава файлове с криптиране или с пароли
 · Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности  · Способен е да защити комплексно от „злонамерени“ действия електронната 
среда, в която работи

Резултат от учене 4.5: Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания  · Назовава начини за решаване на рутинни проблеми при използване на циф-
рови технологии
 · Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система 
и друг софтуер
 · Идентифицира възможности за актуализиране на дигиталните си компетентности

Умения  · Избира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или 
услуга за решаване на проблеми
 · Инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или 
услуга за решаване на проблеми
 · Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер 
при решаване на проблеми

Компетентности  · Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при 
работа с ИКТ

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
 · Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по 
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
 · Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет прос-
транството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по 
електронната поща
Средство 3:
 · Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението 
на цифрово съдържание
Средство 4:
 · Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено елек-
тронно съобщение
Средство 5:
 · Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промя-
ната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеж-
дане на оценяването:

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

Критерии за оценя-
ване:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
 · Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително 
зададеното за това време
 · Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани 
с употребата на ИКТ

ЕРУ 5 

Наименование на 
единицата:

Организиране на работния процес

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4
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Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 5.1: Планира работния процес

Знания  · Описва структурата на предприятието/фирмата
 · Изброява методи за нормиране на работния процес
 · Познава нормативните актове, свързани с професията
 · Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес 

Умения  · Планира работния процес
 · Съставя график на работните задачи
 · Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
 · Прави предложения за оптимизиране на работния процес
 · Проучва нови техники и технологии в професията
 · Прилага нови техники и технологии в професията

Компетентности  · Ефективно организира работния процес

Резултат от учене 5.2: Разпределя трудовите дейности в работния процес

Знания  · Изброява видовете трудови дейности 
 · Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
 · Изброява начините за организация на дейностите в работния процес

Умения  · Планира трудовите дейности
 · Спазва етичните норми на поведение
 · Следи за спазването на етичните норми на поведение 
 · Поддържа етична работна среда

Компетентности  · Ефективно планира и разпределя трудовите дейности
 · Работи в екип за поддържането на ефективна работна среда

Средства за оценя-
ване:

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

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
 · Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
 · Дефинира теоретични понятия при планирането и организацията на работния 
процес
За средство 2:
 · Демонстрира практически знания за разпределението на дейностите в работ-
ния процес

ЕРУ 6

Наименование на 
единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 6.1: Общува ефективно в работния екип

Знания  · Познава отделните длъжности в екипа и техните взаимоотношения 
 · Посочва йерархичните връзки в екипа

Умения  · Спазва принципа на субординация 
 · Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности  · Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно 
работния протокол
 · Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 6.2: Води ефективна комуникация
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Знания  · Назовава етичните норми на комуникацията
 · Назовава правилата за вербална и невербална комуникация
 · Познава тактиките на поведение на конфликтите
 · Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения  · Предотвратява конфликтни ситуации
 · Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
 · Води делова комуникация – писмена и устна

Компетентности  · Осъществява ефективна бизнес комуникация 

Резултат от учене 6.3: Владее чужд език по професията

Знания  · Познава професионалната терминология на чужд език
 · Идентифицира специализирана литература, техническа документация на чужд 
език, свързана с преките му задължения

Умения  · Разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, 
техническа документация и др.) 
 · Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 · Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с клиенти и партньори 

Компетентности  · Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна кому-
никация по професионални теми

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
 · Решаване на тест
Средство 2:
 · Провеждане на разговори на професионални теми
 · Разчитане на техническа литература на чужд език

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
 · Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
 · Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване в работна 
среда. Владее чужд език по професията
За средство 2:
 · Провежда разговори по професионални теми на чужд език
 · Разбира техническа литература в професионалната област на чужд език

EРУ 7

Наименование на 
единицата:

Транспортни услуги

Ниво според НКР: 4

Ниво според ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво според НКР: 4

Ниво според ЕКР: 4

Резултат от учене 7.1: Познава услугите и превозните средства в товарния автомобилен транспорт

Знания  · Описва общото устройство на различните видове и категории товарни авто-
мобили и техните конструктивни особености
 · Изрежда видовете пътна настилка и категоризацията на автомобилните пътища
 · Изброява видовете услуги в автомобилния транспорт и тяхното икономическо 
значение

Умения  · Разпознава вида и категорията на товарния автомобил
 · Разпознава категорията на автомобилен път
 · Сравнява видовете транспортни услуги

Компетентности  · Способен е самостоятелно да вземе оптимално решение при избора на услуги 
в товарния автомобилен транспорт

Резултат от учене 7.2: Познава услугите и превозните средства в железопътния товарен транспорт 

Знания  · Описва общото устройство на различните видове локомотиви и товарни вагони 
и техните конструктивни особености
 · Изрежда видовете железопътни линии
 · Изброява видовете услуги в железопътния товарен транспорт и тяхното ико-
номическо значение
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Умения  · Разпознава вида на локомотиви и товарни вагони
 · Разпознава вида железопътна линия
 · Обяснява видовете услуги в железопътния товарен транспорт

Компетентности  · Способен е самостоятелно да вземе оптимално решение при избора на услуги 
в железопътния товарен транспорт

Резултат от учене 7.3: Познава услугите и превозните средства в морския и речния товарен транс-
порт 

Знания  · Описва общото устройство на различните видове товарни плавателни съдове 
и техните конструктивни особености
 · Изрежда особеностите при плаване в международни води
 · Изброява видовете услуги в морския и в речния товарен транспорт и тяхното 
икономическо значение

Умения  · Разпознава вида на товарен плавателен съд
 · Сравнява видовете услуги в морския и в речния товарен транспорт

Компетентности  · Способен е самостоятелно да вземе оптимално решение при избора на услуги 
в морския и в речния товарен транспорт

Резултат от учене 7.4: Познава услугите и превозните средства във въздушния транспорт

Знания  · Описва общото устройство на различните видове въздухоплавателни средства 
и техните конструктивни особености
 · Обяснява същността на въздушните коридори
 · Изброява видовете услуги във въздушния транспорт и тяхното икономическо 
значение

Умения  · Разпознава вида на въздухоплавателното средство
 · Сравнява видовете услуги във въздушния транспорт

Компетентности  · Взема оптимално решение при избора на услуги във въздушния транспорт

Средства за оценя-
ване:

Средство 1: 
 · Писмено изпитване
Средство 2: 
 · Решаване на въпроси от областта на товарните транспортни услуги

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1: 
 · Учебен кабинет
За средство 2: 
 · Учебна работилница/реална работна среда

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
 · Дефинира теоретични понятия за видовете транспортни услуги и тяхната 
специфика
За средство 2:
 · Вярно, точно и мотивирано изпълнява възложената практическа задача, свър-
зана с видовете транспортни услуги и тяхната специфика
 · Спазено е времето за изпълнение на задачата

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Корабоводене – морско“ – тре-
та степен на професионална квалификация

ЕРУ 8

Наименование на 
единицата:

Умения по управление на кораба, изпълнение на команди на руля, надлежно 
визуално и слухово наблюдение

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 8.1: Използва жиро- и магнитни компаси

Знания  · Дефинира устройството и предназначението на уредите
 · Обяснява принципите на действие на приборите

Умения  · Използва жиро- и магнитни компаси
 · Използва радионавигационни системи
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Компетентности  · Способен е самостоятелно и прецизно да използва жиро- и магнитни компаси

Резултат от учене 8.2: Изпълнява команди, подавани на руля

Знания  · Дефинира командите, подавани на руля
 · Назовава командите, подадени на руля 
 · Познава стандартен морски фразеологичен речник на ИМО

Умения  · Изпълнява команди, подавани на руля
 · Поддържа постоянна ясна и точна свръзка
 · Използва стандартен морски фразеологичен речник на ИМО

Компетентности  · Способен е самостоятелно и правилно да изпълнява команди, подавани на руля, 
като поддържа постоянна ясна и точна свръзка, включително и на английски език

Резултат от учене 8.3: Преминава от ръчно на автоматично управление и обратно

Знания  · Познава процедурата за преминаване от ръчно на автоматично управление 
и обратно
 · Описва системите за управление на кормилото
 · Описва начина за поддържане на курс в допустими граници
 · Дефинира особеностите на районите за плаване и състоянието на морето в тях

Умения  · Преминава от ръчно на автоматично управление и обратно
 · Поддържа курс в допустими граници
 · Изменя курса плавно и под контрол

Компетентности  · Способен е самостоятелно да преминава от ръчно на автоматично управление 
и обратно, да поддържа курса и го изменя плавно и под контрол

Резултат от учене 8.4: Води визуално и слухово наблюдение

Знания  · Дефинира звуковите и светлинните сигнали
 · Описва международните правила за предпазване от сблъскване на море 

Умения  · Разпознава и бързо открива съответните обекти
 · Използва брегови ориентири, фарове, буйове и др.

Компетентности  · Способен е бързо да открива групови, светлинни сигнали и други обекти и 
съответните направления към тях и ги съобщава на лицето от командния състав

Резултат от учене 8.5: Съдейства за наблюдение и управление на безопасна вахта

Знания  · Познава всички термини и определения, използвани в корабоплаването
 · Описва системите за вътрешнокорабна връзка и аварийна сигнализация
 · Изрежда командите за връзка с лицата от командния състав
 · Обяснява процедурите по носене, предаване и напускане на вахта
 · Обяснява основна информация по екология, морска екология, проблематика 
в екологията, начин на попадане на вредните вещества в морската среда, въз-
действие на корабоплаването върху екологията, мерки за предотвратяване на 
замърсяването, международни конвенции за предотвратяване на замърсяването 
от кораби и други документи съобразно изискванията на ИМО за опазване на 
околната среда

Умения  · Използва всички термини и определения, използвани в корабоплаването
 · Използва системите за вътрешнокорабна връзка и аварийна сигнализация
 · Разбира и спазва командите за връзка с лицата от командния състав
 · Спазва процедурите по носене, предаване и напускане на вахта
 · Спазва процедурите по опазване на околната среда и мерки по предотвратя-
ването им

Компетентности  · Способен е прецизно да съдейства за наблюдение и управление на безопасна 
вахта, спазвайки предпазните мерки за предотвратяване на замърсяването на 
морската среда

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
 · Устни и писмени изпитвания/тестове/казуси/презентации/самостоятелна работа
Средство 2:
 · Писмено изпитване
 · Индивидуални или групови практически задания в кабинети с одобрени тре-
нажори „Мостик“ или в реална среда на кораб

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
 · Учебен кабинет с демонстрационна техника и/или оборудвана учебна работил-
ница, и/или осигурено работно място в реална работна среда на кораб
 · Материали, машини, апарати, инструменти и приспособления
 · Диагностични уреди, стендове, тренажори
 · Техническа и технологична документация
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Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
 · Владее теоретични знания за носенето на навигационна вахта на изпълнителско 
ниво, използване на корабните компаси, изпълнението на команди, подавани на 
руля, преминаване от ръчно на автоматично управление и обратно
 · За средство 2:
 · Вярно, точно и мотивирано са определени действията, които следва да се 
предприемат за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий/
практическа задача
 · Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и/или в екип и в рамките 
на зададеното време

ЕРУ 9

Наименование на 
единицата:

Използване на аварийно оборудване и действия при аварийна ситуация

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 
9.1:

Дефинира задълженията и сигналите при аварийна ситуация

Знания  · Изрежда предпазните мерки за недопускане на сблъскване или засядане
 · Изрежда предпазните мерки за защита и безопасност на пътниците при ава-
рийни ситуации
 · Дефинира видовете сигнали при аварийни ситуации или на съобщения и ги 
разпознава

Умения  · Спазва предпазните мерки за недопускане на сблъскване или засядане
 · Спазва предпазните мерки за защита и безопасност на пътниците при аварийни 
ситуации
 · Разпознава сигналите при аварийна ситуация

Компетентности  · Способен е самостоятелно и прецизно да прилага процедури и планове за 
действие при аварии

Резултат от учене 
9.2:

Дефинира сигналите за бедствие, подавани с пиротехнически средства; спътни-
кови аварийни радиобуйове и отражатели, използвани при търсене и спасяване

Знания  · Дефинира видовете сигнали за бедствие на море
 · Описва начините за сигнализация при бедствия на море

Умения  · Подава сигнал по заповед от капитана 
 · Разпознава лъжливи сигнали за бедствие
 · Разпознава сигналите за бедствие или на съобщения за аварии

Компетентности  · Способен е самостоятелно и прецизно да прилага процудури и планове за 
действие при бедствие

Резултат от учене 
9.3:

Действа при подаване на сигнал за бедствие и избягва подаването на лъжливи 
сигнали за бедствие

Знания  · Разпознава сигнал за бедствие 
 · Описва процедури и планове за действия при аварии
 · Познава ръководството на Международната морска организация за търговски 
кораби при търсене и спасяване (IAMSAR)
 · Познава системите за съобщения на корабите

Умения  · Използва сигнал за бедствие 
 · Избягва лъжливи сигнали 
 · Прилага процедури и планове за действия при аварии
 · Изпълнява заповеди за действие при аварии 
 · Използва системите за съобщения на корабите

Компетентности  · Способен е да поддържа постоянна, ясна и точна връзка и умения да потвърж-
дава командите съгласно добрата морска практика при бедствие и аварии

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
 · Устни и писмени изпитвания/тестове/казуси/презентации/самостоятелна работа
Средство 2:
 · Писмено изпитване
 · Индивидуални или групови практически задания
 · Изпълнение на задълженията на борда на кораб
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Условия за провеж-
дане на оценява-
нето:

За средства 1 и 2:
 · Учебен кабинет и/или оборудвана учебна работилница и/или осигурено работно 
място в реална работна среда 
За средство 2:
 · Одобрени от компетентния орган плавателни средства, тренажори и съоръжения 
на брега, използвани за практически изпит

Критерии за оце-
няване:

За средство 1:
 · Владее теоретични знания относно използването на аварийно оборудване и 
действия при аварийна ситуация
За средство 2:
 · Вярно, точно и мотивирано са определени действията, които следва да се 
предприемат за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий/
практическа задача
 · Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и/или в екип и в рамките на 
зададеното време

ЕРУ 10

Наименование на 
единицата:

Акостиране, закотвяне и други швартови операции

Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Резултат от учене 
10.1:

Познава швартовите системи и съответните процедури

Знания  · Описва швартовите устройства на кораба
 · Изрежда правилата за подаване на швартовите
 · Дефинира видовете швартови по място на закрепване, по направление на на-
тягането, по отношение на борда
 · Описва функцията на швартоване и въжетата на влекач
 · Описва начина как всяко въже функционира като част от цялостна система
 · Назовава командите при извършване на швартоването, включително и на ан-
глийски език

Умения  · Поддържа швартовите устройства на кораба
 · Прилага правилата за подаване на швартовите
 · Използва видовете швартови по място на закрепване, по направление на натя-
гането, по отношение на борда
 · Изпълнява командите при извършване на швартоването, включително и на 
английски език

Компетентности  · Способен е да извърши операциите в съответствие с установените практики за 
безопасност и инструкции за експлоатация на оборудването

Резултат от учене 
10.2:

Извършва безопасни дейности по товарене, извършвани по време на работа и 
оборудване за швартоване

Знания  · Назовава различните видове котви и котвени лебедки, използвани на борда на 
плавателното средство
 · Описва оборудването, използвано на палубата на плавателното средство, като 
швартови лебедки, люкове, подемни устройства, автомобилни кранове, тръбопро-
водни системи, противопожарни шлангове и др.
 · Дефинира видовете швартови по място на закрепване на въжета
 · Дефинира различните видове въжета, включително швартови въжета, синте-
тични въжета и въжета от влакна, шпилове, обезопасители за въжета и кабели 
на палубата, подложки и кнехтове, твърди, полутвърди и гъвкави въжета
 · Описва процедурите по пазене и грижа за корабните въжета 
 · Изброява специфичните конструктивни изисквания, оборудване и устройства за 
пътнически плавателни съдове

Умения  · Борави с различни типове котви и котвени лебедки при различни ситуации и 
условия
 · Борави с палубното оборудване и подемните устройства
 · Използва различните видове въжета, включително швартови въжета, синтетич-
ни въжета и въжета от влакна, шпилове, обезопасители за въжета и кабели на 
палубата, подложки и кнехтове
 · Полага грижи по опазването на корабните въжета
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Компетентности  · Способен е да извърши операциите по товарене, извършвани по време на работа 
и оборудване за швартоване, в съответствие с установените практики за безопас-
ност и инструкции за експлоатация на оборудването

Резултат от учене 
10.3:

Задържа и обира швартовите и буксирни въжета, включително въжетата за влачене

Знания  · Описва процедурите на действията за задържане и обиране на швартовите и 
буксирните въжета, включително въжетата за влачене
 · Описва последователността на действията за задържане и обиране на швартовите 
и буксирни въжета, включително въжетата за влачене

Умения  · Прилага процедурите и последователността на действията за задържане и обиране 
на швартовите и буксирните въжета, включително въжетата за влачене
 · Следва последователността на действията за задържане и обиране на швартовите 
и буксирни въжета, включително въжетата за влачене

Компетентности  · Способен е да извърши задържане и обиране на швартовите и буксирни въжета 
в съответствие с установените практики за безопасност и инструкции за експло-
атация на оборудването

Резултат от учене 
10.4:

Използва котви при различни операции, извършва швартоване на швартова ша-
мандура или шамандури

Знания  · Дефинира различните видове котви и котвени лебедки, използвани при различни 
операции
 · Описва процедурите и последователността на действията за използване на котви 
при различни операции

Умения  · Наименува различните видове котви и котвени лебедки, използвани при раз-
лични операции
 · Спазва процедурите за използване на котви при различни операции
 · Следва последователността на действията за използване на котви при различни 
операции

Компетентности  · Способен да извърши операциите по швартоване на швартова шамандура или 
шамандури в съответствие с установените практики за безопасност и инструкции 
за експлоатация на оборудването

Средства за оце-
няване:

Средство 1:
 · Устни и писмени изпитвания/тестове/казуси/презентации
самостоятелна работа
Средство 2:
 · Писмено изпитване
 · Индивидуални или групови практически задания
 · Изпълнение на задълженията на борда на кораб

Условия за провеж-
дане на оценява-
нето:

За средства 1 и 2:
 · Учебен кабинет и/или оборудвана учебна работилница и/или осигурено работно 
място в реална работна среда 
За средство 2:
 · Одобрени от компетентния орган плавателни средства, тренажори и съоръжения 
на брега, използвани за практически изпит

Критерии за оце-
няване:

За средство 1:
 · Владее теоретични знания относно швартовите системи и съответните процедури
За средство 2:
 · Вярно, точно и мотивирано са определени действията, които следва да се 
предприемат за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий/
практическа задача
 · Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и/или в екип и в рамките на 
зададеното време

ЕРУ 11

Наименование на 
единицата:

Поддръжка и ремонт на кораба

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4
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Резултат от учене 
11.1:

Използва бояджийски, смазочни и почистващи материали и оборудване

Знания  · Изрежда видовете бояджийски, смазочни и почистващи материали 
 · Описва оборудването, използвано за поддръжка и ремонт на кораба

Умения  · Използва бояджийски, смазочни и почистващи материали и оборудване 
 · Спазва правилата за безопасна работа със съответните материали
 · Използва работно облекло

Компетентности  · Способен е самостоятелно да работи с бояджийски, смазочни и почистващи 
материали и оборудване при спазване на изискванията за здравословни и безо-
пасни условия на труд

Резултат от учене 
11.2:

Извършва рутинна поддръжка и ремонтни процедури

Знания  · Описва процедурите за ежедневна поддръжка
 · Обяснява начина за използване на материалите за поддръжка и ремонтното 
оборудване на борда, включително техните качества и ограничения

Умения  · Извършва дейностите по ежедневна поддръжка
 · Използва необходимите инструменти с цел да се гарантира общата техническа 
безопасност
 · Следва процедурите за поддръжка и ремонт
 · Документира дейността по поддръжка

Компетентности  · Способен е самостоятелно да подбира и използва материалите за поддръжка 
и ремонтното оборудване на борда в съответствие с приложимите наръчници и 
инструкции

Резултат от учене 
11.3:

Прилага техниките за подготовка на повърхностите

Знания  · Изброява всички повърхности на кораба и техните специфики и свойства
 · Описва техниките за обработка на отделните повърхности

Умения  · Разпознава всички повърхности на кораба и техните специфики и свойства
 · Използва техниките за обработка на отделните повърхности

Компетентности  · Способен е самостоятелно да прилага различни техники за обработка на отдел-
ните повърхности в зависимост от техните специфики и свойства

Резултат от учене 
11.4:

Следва насоките за безопасност на производителя и указанията на борда на кораба

Знания  · Изброява наръчниците и инструкциите за поддръжка и ремонт
 · Описва техническата документация и наръчници

Умения  · Използва необходимите инструкции и документация с цел да се гарантира 
общата техническа безопасност
 · Използва техническа информация и документира технически процедури

Компетентности  · Способен е самостоятелно и прецизно да следва процедурите за поддръжка и 
ремонт в съответствие с приложимите наръчници и инструкции

Резултат от учене 
11.5:

Изхвърля отпадъчните материали

Знания  · Описва приложимите процедури за почистване и съхранение
 · Описва основните хигиенни правила

Умения  · Работи с различни видове материали, използвани за операции по поддръжка 
и ремонт
 · Опазва здравето и околната среда, когато извършва дейности по поддръжка и 
ремонт 

Компетентности  · Способен е самостоятелно и ефективно да полага грижи за плавателното сред-
ство и за обезвреждане на битовите отпадъци съгласно правилата за опазване на 
околната среда

Резултат от учене 
11.6:

Използва ръчни и електрически инструменти

Знания  · Изрежда ръчните и електрическите инструменти, използвани на кораба 
 · Обяснява процедурните спецификации
 · Описва начините за поддръжка и използване на ръчни и електрически инструменти
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Умения  · Използва ръчните и електрическите инструменти 
 · Поддържа ръчните и електрическите инструменти 

Компетентности  · Способен е да използва ръчните и електрическите инструменти безопасно и в 
съответствие с техническите спецификации

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
 · Текущи устни и писмени изпитвания/тестове/казуси/презентации
 · Заключително писмено изпитване
Средство 2:
 · Индивидуални или групови практически задания
 · Изпълнение на задълженията на борда на кораб

Условия за провеж-
дане на оценява-
нето:

За средства 1 и 2:
 · Учебен кабинет и/или оборудвана учебна работилница, и/или осигурено работно 
място в реална работна среда (предприятие, сервиз, работна площадка/обект)
 · Материали, машини, апарати, инструменти и приспособления
 · Диагностични уреди, стендове
 · Техническа и технологична документация

Критерии за оце-
няване:

За средство 1:
 · Владее теоретични знания за използването на бояджийски, смазочни и почист-
ващи материали и оборудване и за рутинната поддръжка и ремонтни процедури 
до степен, която изключва възможността с действие или бездействие да причини 
авария или щети на хора, кораб или товар или да предизвика замърсяване на 
околната среда при изпълнение на задълженията си и възложените задачи
За средство 2:
 · Вярно, точно и мотивирано са определени действията, които следва да се 
предприемат за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий/
практическа задача
 · Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и/или в екип и в рамките на 
зададеното време

ЕРУ 12

Наименование на 
единицата:

Безопасна експлоатация на палубното оборудване и механизми

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 
12.1:

Използва палубното оборудване

Знания  · Дефинира функционирането и използването на клапите и помпите, лебедките, 
крановете, стрелите на крановете и свързаното с тях оборудване
 · Дефинира функционирането и използването на лебедки – ролково-верижни, 
шпилове и свързаното с тях оборудване
 · Описва въжета от влакна и стоманети въжета, кабели и вериги, в това число 
конструкцията им, използването, маркировката, поддръжката и правилното им 
съхранение
 · Описва начина за опериране на котвено оборудване при различни условия

Умения  · Използва клапите и помпите, лебедките, крановете, стрелите на крановете и 
свързаното с тях оборудване
 · Използва лебедки – ролково-верижни, шпилове, и свързаното с тях оборудване
 · Използва въжета от влакна и стоманени въжета, кабели и вериги в съответствие 
с конструкцията им, използването, маркировката, поддръжката и правилното им 
съхранение
 · Оперира с котвено оборудване при различни условия

Компетентности  · Способен е самостоятелно и безопасно да експлоатира оборудването в съответ-
ствие с установените процедури

Резултат от учене 
12.2:

Оперира с такелаж на палубата и такелаж за обработване на товари и оборудване
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Знания  · Описва техниките за монтаж и демонтаж на висящи столове и платформи
 · Описва техниките за монтаж и демонтаж на пилотски стълби, лебедки, пред-
пазители за въжета и подвижни мостове
 · Описва използването на шило за въжета в морската практика, включително 
правилното използване на възли, връзки и тапи
 · Назовава мерките за достъп, люкове и капаци на люкове, рампи, врати или 
асансьори

Умения  · Монтира и демонтира висящи столове и платформи
 · Монтира и демонтира пилотски стълби, лебедки, предпазители за въжета и 
подвижни мостове
 · Използва шило за въжета в морската практика, включително правилното из-
ползване на възли, връзки и тапи

Компетентности  · Способен е самостоятелно да приложи подходящи методи за монтиране и де-
монтиране в съответствие с безопасните практики на инструкциите
 · Способен е самостоятелно да създаде и използва възли, вдигане на платна с 
макара, снаждане на въжета

Средства за оце-
няване:

Средство 1:
 · Текущи устни и писмени изпитвания/тестове/казуси/презентации
 · Заключително писмено изпитване
Средство 2:
 · Индивидуални или групови практически задания
 · Изпълнение на задълженията на борда на кораб
 · Полагане на практически изпит

Условия за провеж-
дане на оценява-
нето:

За средства 1 и 2:
 · Учебен кабинет и/или оборудвана учебна работилница, и/или осигурено работно 
място в реална работна среда 
За средство 2:
 · Одобрени от компетентния орган плавателни средства, тренажори и съоръжения 
на брега, използвани за практически изпит
 · Материали, машини, апарати, инструменти и приспособления
 · Техническа и технологична документация

Критерии за оце-
няване:

За средство 1:
 · Владее теоретични знания за безопасната експлоатация на палубното оборуд-
ване и механизми
За средство 2:
 · Вярно, точно и мотивирано са определени действията, които следва да се 
предприемат за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий/
практическа задача 
 · Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и/или в екип и в рамките на 
зададеното време

ЕРУ 13

Наименование на 
единицата:

Прилагане на предпазни мерки и допринасяне за предотвратяване на замърсява-
нето на морската среда 

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 
13.1:

Прилага безопасни работни практики и за лична безопасност на персонала на 
борда на кораба

Знания  · Описва процедурите за работа на височини
 · Описва процедурите за работа през борда
 · Описва процедурите за работа в затворени помещения
 · Обяснява начина за манипулиране на въже
 · Назовава техниките и методите за вдигане, които да предотвратят нараняване 
на гърба
 · Назовава техниките за електрическа безопасност и механична безопасност
 · Назовава техниките за безопасност при химически или биологичен риск
· Изрежда средствата за безопасност на персонала на борда на кораба



СТР.  48  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 53

Умения  · Спазва процедурите за работа на височини
 · Спазва процедурите за работа през борда
 · Спазва процедурите за работа в затворени помещения
 · Извършва манипулиране на въже
 · Използва техниките и методите за вдигане, които да предотвратят нараняване 
на гърба
 · Използва техниките за електрическа безопасност и механична безопасност
 · Използва техниките за безопасност при химически или биологичен риск
 · Използва средствата за безопасност на персонала на борда на кораба

Компетентности  · Способен да демонстрира безопасните работни практики с подходящите защит-
ни средства, както и да използва правилно защитните средства за безопасност 
по всяко време

Резултат от учене 
13.2:

Прилага предпазните мерки, които трябва да се вземат за предотвратяване на 
замърсяването на морската среда

Знания  · Описва основните елементи на международната конвенция за предпазване на 
замърсяването от корабите и други ИМО конвенции за опазване на околната 
среда от замърсяване от кораби
 · Описва процедурите за ограничаване и борба с разлива
 · Изрежда видовете замърсяване на морската среда и физико-химичните им свойства

Умения  · Прилага процедурите за ограничаване и борба с разлива и опазване на мор-
ската среда
 · Определя видовете замърсяване на морската среда и физико-химичните им 
свойства

Компетентности  · Способен е правилно и ефективно да прилага процедурите за ограничаване и 
борба с разлива и опазване на морската среда

Резултат от учене 
13.3:

Използва оборудване за борба със замърсяването

Знания  · Описва методите на третиране на отпадъци от нефто-водни смеси
 · Описва автоматичната система за измерването съдържанието на нефт и авто-
матично прекратяване на изхвърлянето
 · Дефинира начините за третиране на битови отпадъци, генерирани на кораба и 
твърди отпадъци
 · Описва елементите на корабен план и корабен дневник за боравене с твърди 
отпадъци
 · Изрежда съоръженията за осигуряване на изискванията за предпазване от за-
мърсяване

Умения  · Работи с баластната система
 · Работи със задбордните системи 
 · Използва съответната контролна апаратура на кораба за борба със замърсяването

Компетентности  · Способен е правилно и ефективно да работи следва процедурите за ограничаване 
и борба с разлива и опазване на морската среда по всяко време

Резултат от учене 
13.4:

Използва одобрените методи за изхвърляне на морски замърсители

Знания  · Дефинира определенията, свойствата и начина на влияние на нефта, химикалите, 
сточните води и твърди отпадъци върху морската среда
 · Дефинира начина на попадане на вредните вещества върху морската среда
 · Описва мерките за предотвратяване на замърсяването с различни видове отпадъци
 · Описва корабния план за предотвратяване на замърсяването с нефт и нефтени 
продукти

Умения  · Прилага методите и средствата за предпазване на околната среда от замърсяване
 · Следва процедурите за ограничаване и борба с разлива и опазване на морската 
среда по всяко време
 · Води корабен дневник за борба с твърдите отпадъци и дневник за баластните 
операции

Компетентности  · Способен е да прилага точно и своевременно методите и средствата за предпаз-
ване на околната среда от замърсяване в съответствие с установените процедури

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
 · Устни и писмени изпитвания/тестове/казуси/презентации/самостоятелна работа
Средство 2:
 · Писмено изпитване
 · Индивидуални или групови практически задания, свързани с прилагане на пред-
пазни мерки за предотвратяване на замърсяването на морската среда, използване 
на оборудването за борба със замърсяването.
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Условия за провеж-
дане на оценява-
нето:

За средства 1 и 2:
 · Учебен кабинет и/или оборудвана учебна работилница, и/или осигурено работно 
място в реална работна среда (предприятие, сервиз, работна площадка/обект)
 · Материали, машини, апарати, инструменти и приспособления
 · Диагностични уреди, стендове
 · Техническа и технологична документация

Критерии за оце-
няване:

За средство 1:
 · Владее теоретични знания за предпазните мерки за предотвратяване на замърся-
ването на морската среда, използване на оборудването за борба със замърсяването
За средство 2:
 · Вярно, точно и мотивирано са определени действията, които следва да се 
предприемат за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий/
практическа задача
 · Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и/или в екип и в рамките на 
зададеното време

ЕРУ 14

Наименование на 
единицата:

Управление на спасителни съдове и спасителни лодки

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 
14.1:

Управлява спасителни съдове и спасителни лодки

Знания  · Изрежда видовете спасителни средства, тяхното устройство, конструкция и 
оборудване и начин на ползване
 · Дефинира начините на спускане и вдигане на спасителни средства при вълнение
 · Изрежда опасностите, свързани с използването на устройствата за товарене и 
спускане
 · Описва процедурите по поддръжка

Умения  · Подготвя спасителното средство
 · Качва и спуска спасителното средство
 · Отчита ограниченията на оборудването и ползването на спасителното средство

Компетентности  · Способен е самостоятелно и ефективно да командва спасително средство и 
спасителна лодка по време и след спускане на вода

Резултат от учене 
14.2:

Познава техниките за оцеляване по море

Знания  · Описва начините за гребане и управление на лодка и воденето є по компас
 · Обяснява приложението на отделни предмети от спасителното средство
 · Дефинира пиротехническите сигнали за помощ
 · Обяснява използването на аптечка за първа помощ
 · Описва полагането на грижи за лица, получили травми

Умения  · Гребе и управлява лодка и я води по компас 
 · Използва отделни предмети от спасителното средство
 · Използва пиротехническите сигнали за помощ 
 · Използва аптечка за първа помощ
 · Полага грижи за лица, получили травми

Компетентности  · Способен е самостоятелно да управлява спасително средство след напускане на 
кораба, като работи с устройства за установяване на местоположението, сигнална 
апаратура и пиротехника
 · Способен е ефективно да оказва първа медицинска помощ

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
 · Текущи устни и писмени изпитвания/тестове/казуси/презентации
 · Заключително писмено изпитване
Средство 2:
 · Индивидуални или групови практически задания
 · Изпълнение на задълженията на борда на кораб
 · Полагане на практически изпит
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Условия за провеж-
дане на оценява-
нето:

За средство 1:
 · Учебен кабинет
За средство 2:
 · Одобрени от компетентния орган плавателни средства, тренажори и съоръжения 
на брега, използвани за практически изпит

Критерии за оце-
няване:

За средство 1:
 · Владее теоретични знания за управление на спасителни съдове и спасителни 
лодки и за техниките за оцеляване по море 
За средство 2:
 · Вярно, точно и мотивирано са определени действията, които следва да се 
предприемат за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий/
практическа задача
 · Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и/или в екип и в рамките на 
зададеното време

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Корабоводене – речно“ – тре-
та степен на професионална квалификация

ЕРУ 15

Наименование на 
единицата:

Корабоплаване

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 
15.1:

Подготвя плавателното средство за отплаване с цел да се гарантира безопасност 
на пътуването при всякакви обстоятелства

Знания  · Изрежда нормите за безопасност и процедурите, които трябва да бъдат следвани 
при опасни и извънредни ситуации
 · Описва процедурите за извършване на проверки във връзка с водонепроница-
емостта на плавателното средство и наличието, годността и обезопасяването на 
неговото оборудване
 · Описва оборудването, средствата и процедурите, използвани за операции по 
сформиране на състави
 · Изрежда правилата за безопасност при работа, включително използването на 
лични предпазни средства и спасително оборудване
 · Изброява най-важните национални и международни вътрешни водни пътища
 · Изброява основните пристанища и терминали, разположени в рамките на ев-
ропейската мрежа за вътрешен воден транспорт
 · Описва влиянието на инженерните конструкции, профилите на водните пътища 
и защитните съоръжения върху корабоплаването
 · Изрежда характеристиките за класифициране на реките, каналите и вътрешни-
те водни пътища от морски тип: широчина на дъното, тип на брега, защита на 
брега, ниво на водата, движение на водата, подмостов вертикален и хоризонтален 
габарит и дълбочина
 · Описва навигационни средства и прибори, необходими за корабоплаване по 
вътрешни водни пътища от морски тип

Умения  · Предприема последващи действия при опасни ситуации в съответствие с нор-
мите за безопасност
 · Предупреждава ръководния персонал на плавателното средство при разпозна-
ване на опасни ситуации
 · Използва лични предпазни средства и спасително оборудване
 · Следва процедурите за работа на палубата, в дневните и жилищните помещения 
и обезпечаване на водонепроницаемостта на люковете и трюмовете
 · Следва процедурите за работа в машинното отделение; за съхраняване и укреп-
ване на разхлабени елементи, пълнене на цистерните за ежедневна експлоатация 
и проверка на вентилационните отвори
 · Сформира състави, прикачване и отделяне на плавателни съдове от състава с 
помощта на необходимите оборудване и материали
 · Прилага правилата за безопасност при работа и комуникиране с участващите 
членове на екипажа
 · Обяснява характеристиките на различните типове вътрешни водни пътища за 
целите на подготовката за пътуване и рулевото управление
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Компетентности  · Способен е в екипа да подготви плавателното средство за отплаване, съобра-
зявайки се с процедурите за безопасност и с характеристиките на основните 
европейски вътрешни водни пътища, пристанища и терминали за целите на 
подготовката за пътуване и рулевото управление

Резултат от учене 
15.2:

Изпълнява дейности при операциите по акостиране и закотвяне

Знания  · Изрежда оборудването, материалите и процедурите, използвани на борда за 
операциите по швартоване, отвързване от пристана и теглене (буксиране)
 · Назовава въздействията на движението на водата около плавателното средство и 
на локалните въздействия върху плавателните условия, включително въздействията 
на диферента и плитките води по отношение на газенето на плавателното средство
 · Назовава въздействията на движението на водата върху плавателното средство 
по време на маневриране, включително ефектите на взаимодействие, когато две 
плавателни средства преминават или се изпреварват едно друго в тесни фарвар-
тери, както и ефектите на взаимодействие върху акостирало плавателно средство, 
покрай което преминава друго плавателно средство, навлизащо във фарвартера 
и преминаващо на близко разстояние до него
 · Описва оборудването, средствата и процедурите, използвани за операции по 
закотвяне при различни обстоятелства
 · Дефинира правилата за безопасност при работа, включително използването на 
лични предпазни средства и спасително оборудване

Умения  · Оперира с необходимото оборудване на борда, например кнехтове и лебедки, 
за маневри по швартоване, отвързване от пристана и изтегляне
 · Използва материалите на разположение на борда, като неметални и стоманени 
въжета
 · Комуникира с рулевата рубка с помощта на система за комуникация чрез ин-
терфони и ръчни сигнали
 · Участва при маневрите по закотвяне

Компетентности  · Способен е в екип да участва при операциите по швартоване, отвързване от 
пристана и теглене (буксиране) и по закотвяне, спазвайки установените правила 
и процедури за безопасност при работа, включително използването на лични 
предпазни средства и спасително оборудване

Резултат от учене 
15.3:

Изпълнява задълженията си, свързани с корабоводенето и маневрирането на 
плавателното средство по безопасен и икономичен начин

Знания  · Изрежда функциите и типовете различни задвижващи и рулеви системи
 · Назовава влиянието на ветровете и теченията върху корабоводенето и манев-
рирането
 · Описва навигационните средства и прибори (индикатор за руля, радар, индика-
тор за скоростта на поворота, индикатор за скоростта на плаване)
 · Назовава съгласувания набор от правила, приложим в областта на вътрешното 
корабоплаване, както и полицейските разпоредби, приложими за съответните 
вътрешни водни пътища
 · Описва системата за сигнализация и маркировка SIGNI (Signalisation de voies 
de Navigation Intérieure — Знаци и сигнали по вътрешните водни пътища) и IALA 
(International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities — 
Международна асоциация на фаровите служби и помощните средства за нави-
гация), част А
 · Описва формата, разположението и съоръженията на шлюзовете и мостовете, 
процеса на преминаване през шлюза, типовете шлюзове, кнехтове, стълби и др.
 · Описва различните системи за контрол на движението, които се използват 
като знаци за дневни и нощни условия върху шлюзове, баражни стени и мостове
 · Описва автоматичната идентификационна система (AIS) за вътрешните водни 
пътища и системата за изобразяване на електронни карти и информация за ко-
рабоплаването по вътрешните водни пътища (ECDIS за ВВП)

Умения  · Управлява плавателното средство под надзор при отчитане влиянието на вятъра 
и течението върху корабоводенето и маневрирането по водни пътища
 · Използва информацията, предоставяна от навигационните средства, като свет-
линни и сигнализиращи системи и графики
 · Борави с навигационни прибори, като компас, индикатор за скоростта на по-
ворота и индикатор за скоростта на плаване
 · Борави със системата за дневна и нощна сигнализация, знаците и звуковите 
сигнали на плавателното средство
 · Прилага процедурите за подход към шлюз или мост, влизане, преминаване и 
излизане от шлюза или моста
 · Разпознава знаците за дневни и нощни условия върху шлюзове, баражни стени 
и мостове и за следване на инструкциите на компетентния орган, като пропус-
кателни пунктове на мостове и шлюзове и оператори на система за контрол на 
движението
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Компетентности  · Способен е да управлява плавателното средство в съответствие с указанията 
на щурмана, като използва рулевото устройство правилно и взема предвид вли-
янието на ветровете и теченията, съблюдавайки общите разпоредби, сигналите, 
знаците и системата за сигнализация
 · Способен е самостоятелно да използва радионавигационно оборудване при 
извънредни ситуации

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
 · Текущи устни и писмени изпитвания/тестове/казуси/презентации
 · Заключително писмено изпитване
Средство 2:
 · Индивидуални или групови практически задания
 · Изпълнение на задълженията на борда на кораб
 · Полагане на практически изпит

Условия за провеж-
дане на оценява-
нето:

За средство 1:
 · Учебен кабинет
За средство 2:
 · Одобрени от компетентния орган плавателни средства, тренажори и съоръжения 
на брега, използвани за практически изпит

Критерии за оце-
няване:

За средство 1:
 · Владее теоретични знания за подготовката на плавателното средство за отплаване 
 · Владее теоретични знания за дейностите по акостиране и закотвяне
 · Владее теоретични знания за корабоводене и маневриране на плавателното 
средство по безопасен и икономичен начин.
За средство 2:
 · В съответствие със стандартите за полагане на практически изпит

ЕРУ 16

Наименование на 
единицата:

Експлоатация на плавателните средства

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 
16.1:

Контролира експлоатацията на плавателното средство и грижата за лицата на борда

Знания  · Изрежда най-често срещаните видове плавателни средства, включително със-
тави, използвани в европейския ВВТ, и съответните им конструкции, размери и 
водоизмествания
 · Назовава въздействията на движението на плавателното средство при различни 
обстоятелства, причинени от натоварвания в надлъжно и напречно направление 
върху плавателното средство и от различни условия на натоварване
 · Описва конструктивните елементи на плавателното средство във връзка с превоза 
на различни видове товари и пътници, включително надлъжната и напречната 
конструкция и локалните усилващи елементи
 · Дефинира водонепроницаемостта на плавателните средства, предназначени за 
плаване по ВВП
 · Описва задължителната документация за плавателното средство

Умения  · Разграничава различни видове плавателни средства, включително състави, 
извършващи европейски ВВТ
 · Обяснява поведението на плавателното средство, свързано с устойчивостта и 
якостта му, при различни условия на натоварване
 · Наименува конструктивните части на плавателното средство и описание на 
техните функции
 · Проверява водонепроницаемостта на плавателното средство
 · Поддържа документация за плавателното средство във връзка с международните 
и националните изисквания на законодателството

Компетентности  · Способен е под надзор да контролира експлоатацията на плавателното средство 
и грижата за лицата на борда съобразно различни условия и натоварване

Резултат от учене 
16.2:

Използва оборудването на плавателното средство 
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Знания  · Изрежда различните видове котви и котвени лебедки, използвани на борда на 
плавателното средство
 · Описва оборудването, използвано на палубата на плавателното средство, като 
швартови лебедки, люкове, подемни устройства, автомобилни кранове, тръбо-
проводни системи, противопожарни шлангове и др.
 · Познава специфичните конструктивни изисквания, оборудване и устройства за 
пътнически плавателни съдове

Умения  · Използва котвите и котвените лебедки
 · Използва палубното оборудване и подемните устройства
 · Използва оборудване, специално предназначено за пътнически плавателни съдове

Компетентности  · Способен е да борави безопасно с палубното оборудване и подемните устройства 
при спазване на мерките за безопасност

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
 · Текущи устни и писмени изпитвания/тестове/казуси/презентации/
 · Заключително писмено изпитване
Средство 2:
 · Индивидуални или групови практически задания
 · Изпълнение на задълженията на борда на кораб
 · Полагане на практически изпит

Условия за провеж-
дане на оценява-
нето:

За средство 1:
 · Учебен кабинет
За средство 2:
 · Одобрени от компетентния орган плавателни средства, тренажори и съоръжения 
на брега, използвани за практически изпит

Критерии за оце-
няване:

За средство 1:
 · Владее теоретични знания за използването на оборудването на плавателното 
средство, като изключва възможността с действие или бездействие да причини 
авария или щети на хора, кораб или товар, или да предизвика замърсяване на 
околната среда при изпълнение на задълженията си и възложените задачи
За средство 2:
 · В съответствие със стандартите за полагане на практически изпит

ЕРУ 17

Наименование на 
единицата:

Товарене, разтоварване и обработка на товари, превоз на пътници

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 
17.1:

Контролира товарите по време на товаро-разтоварните операции

Знания  · Разчита плановете за подреждане на товарите
 · Познава и разчита плановете за устойчивост
 · Изрежда отделенията на трюмовете на сухотоварните плавателни съдове и 
цистерните на танкерите (клас N, C или G) и условията за съхранението на раз-
личните видове товари
 · Обяснява методите за подреждане и съхранение на различни товари в плава-
телното средство с цел да се гарантира безопасен и ефикасен превоз
 · Описва процедурите за подготовка на плавателното средство за товаро-разто-
варни операции
 · Изрежда въздействията на товара върху устойчивостта на плавателното средство
 · Изброява видове товари, например насипни товари на части, течни насипни 
товари, тежки товари и др.
 · Описва логистичната верига и мултимодалния транспорт
 · Обяснява функцията и употребата на баластната система
 · Описва ръчните и техническите методи за определяне на теглото на товарите 
на различни видове плавателни средства
 · Обяснява методите за определяне на количеството натоварен или разтоварен 
товар
· Дефинира реда за изчислението на течния товар при използване на сондажните 
уреди или таблиците за резервоарите
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  · Идентифицира етикетите за опасни товари в съответствие с Европейското 
споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни 
пътища (ADN)
 · Описва правилата и процедурите за безопасност при работа, приложими по 
време на етапите на подготовка, товарене и разтоварване на плавателното сред-
ство с различни видове товари
 · Изрежда техническите средства за обработка на товари на/от плавателното 
средство и пристанищата и на мерките за безопасност на труда по време на 
използването им

Умения  · Разчита плановете за подреждане на товарите и за устойчивост
 · Разчита марките и скалите за газене 
 · Контролира обработката, подреждането и обезопасяването на товарите
 · Разграничава различните видове товари и техните качества
 · Проверява количеството на товара
 · Използва баластната система
 · Наблюдава и докладва за повреди по товара 
 · Работи в съответствие с разпоредбите и правилата за безопасност при работа

Компетентности  · Способен е самостоятелно да контролира обработката, подреждането и обезо-
пасяването на товарите при спазване на правилата и процедурите за безопасност 
при работа, приложими по време на товаренето и разтоварването, и за използване 
на лични предпазни средства и спасително оборудване

Резултат от учене 
17.2:

Предоставя услуги на пътниците

Знания  · Описва приложимите процедури преди и по време на качването на борда и 
слизането на пътниците
 · Изрежда съществуващото животоспасяващо оборудване за извънредни ситуации
 · Описва процедурите, които трябва да бъдат следвани в случай на пробойни, 
пожар, човек зад борда, евакуация, включително управление на кризи и управ-
ление на тълпи, както и за оказване на първа медицинска помощ на борда на 
плавателен съд
 · Назовава стандартните фрази за комуникация при евакуация на пътниците в 
случай на извънредна ситуация
 · Описва изискванията за обучение и указанията от приложение IV към Регла-
мент (ЕС) № 1177/2010 във връзка с предоставяне на пряка помощ на лицата с 
увреждания и лицата с намалена подвижност 

Умения  · Подпомага безопасното придвижване на пътниците при качването на борда и 
слизането
 · Подпомага надзора на пътниците по време на извънредни ситуации
 · Комуникира ефективно с пътниците 
 · Разполага оборудването за качване на борда и слизане 
 · Използва при необходимост съществуващото животоспасяващо оборудване за 
извънредни ситуации
 · Оказва първа медицинска помощ на борда на плавателен съд
 · Предоставя пряка помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена подвиж-
ност в съответствие с изискванията за обучение и указанията от приложение IV 
към Регламент (ЕС) № 1177/2010

Компетентности  · Способен е ефективно да предоставя услуги на пътниците на плавателното 
средство, спазвайки установените процедури и регламенти, като използва подхо-
дящо оборудване според установените методи за комуникация

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
 · Текущи устни и писмени изпитвания/тестове/казуси/презентации
 · Заключително писмено изпитване
Средство 2:
 · Индивидуални или групови практически задания
 · Изпълнение на задълженията на борда на кораб
 · Полагане на практически изпит

Условия за провеж-
дане на оценява-
нето:

За средство 1:
 · Учебен кабинет
За средство 2:
 · Одобрени от компетентния орган плавателни средства, тренажори и съоръже- 
ния на брега, използвани за практически изпит
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Критерии за оце-
няване:

За средство 1:
 · Владее теоретични знания за контролиране на товарите – товарене, разтовар-
ване и обработка
 · Владее теоретични знания за предоставяне на услуги на пътниците
За средство 2:
 · В съответствие със стандартите за полагане на практически изпит

ЕРУ 18

Наименование на 
единицата:

Корабна механика, електротехника, електронна техника и системи за контрол 
и управление

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 
18.1:

Изпълнява дейности, свързани с корабна механика, електротехника, електронна 
техника и системи за контрол и управление

Знания  · Дефинира принципите на задвижващата система
 · Изрежда различните видове двигатели и тяхното устройство, работни харак-
теристики и съответната терминология
 · Описва функциите и операциите за подаване на въздух, подаване на гориво, 
смазване, охлаждане, както и изпускателната система на двигателя
 · Описва главния двигател и спомагателните двигатели
 · Описва пусковите системи на главните двигатели, спомагателното оборудване 
и хидравличните и пневматичните системи според инструкциите
 · Дефинира принципите на системите за реверсиране
 · Изрежда оборудването за управление в машинното отделение и на процедурите 
за докладване на неизправности
 · Описва изискванията за безопасната работа и управлението на машините в ма-
шинното отделение, баластните отсеци и трюмовете при спазване на процедурите
 · Дефинира електронните и електрическите системи и компоненти
 · Разпознава неизправностите извън машинното отделение и процедурите, които 
трябва да бъдат следвани, за да се предотвратят вреди, както и процедурите, 
които трябва да бъдат следвани при възникване на неизправност
 · Описва характеристиките и ограниченията на процесите и материалите, из-
ползвани за поддръжка и ремонт на двигатели и оборудване

Умения  · Подпомага наблюдението на двигателите и задвижващите системи
 · Подготвя главните двигатели и спомагателното оборудване за работа
 · Реагира адекватно при неизправности на двигателите
 · Работи с машини, включително помпи, тръбопроводни системи, осушителни 
и баластни системи
 · Подпомага наблюдението на електронните и електрическите устройства
 · Подготвя, пуска, свързва и сменя генераторите и управлява техните системи 
и електрозахранването от брега
 · Установява неизправностите и обичайните повреди и описва мерките за пре-
дотвратяване на вреди
 · Изпълнява операциите по изключване на двигателите след експлоатация
 · Работи със системата за изпомпване на трюмовете, баластната система и сис-
темата за изпомпване на товари
 · Наблюдава показанията на приборите за управление
 · Използва разпределително табло
 · Използва електрозахранване от брега

Компетентности  · Способен е да управлява безопасно и да се грижи за правилната експлоатация 
на машините, апаратите и системите за контрол и управление на плавателното 
средство с цел да се гарантира общата техническа безопасност
 · Способен е да идентифицира обичайните повреди и да предприеме мерки за 
предотвратяване на вреди върху механичните, електрическите, електронните, хи-
дравличните и пневматичните системи, включително докладване на ръководния 
персонал на плавателното средство

Резултат от учене 
18.2:

Поддържа корабно-механично, електрическо, електронно оборудване и системи 
за контрол и управление
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Знания  · Описва процедурите, които трябва да бъдат следвани, за извършване на под-
дръжка и полагане на надлежни грижи за машинното отделение, главния дви-
гател, главните машини, спомагателното оборудване и системите за управление
 · Описва процедурите за ежедневна поддръжка
 · Обяснява използването на материалите за поддръжка и ремонтното оборудване 
на борда, включително техните качества и ограничения
 · Описва наръчниците и инструкциите за поддръжка и ремонт
 · Разчита техническата документация и наръчници

Умения  · Изпълнява дейностите по ежедневна поддръжка на главните двигатели, спо-
магателните машини и системите за управление
 · Извършва дейностите по ежедневна поддръжка на машините, включително 
помпи, тръбопроводни, осушителни и баластни системи
 · Използва необходимите инструменти с цел да се гарантира общата техническа 
безопасност
 · Следва процедурите за поддръжка и ремонт
 · Използва техническа информация и документира технически процедури

Компетентности  · Способен е самостоятелно да изпълнява дейностите по ежедневна поддръж-
ка на главните двигатели, спомагателните машини и системите за управление 
съгласно установените правила и процедури с цел да се гарантира общата тех-
ническа безопасност

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
 · Текущи устни и писмени изпитвания/тестове/казуси/презентации
 · Заключително писмено изпитване
Средство 2:
 · Индивидуални или групови практически задания
 · Изпълнение на задълженията на борда на кораб
 · Полагане на практически изпит

Условия за провеж-
дане на оценяване-
то:

За средство 1:
 · Учебен кабинет
За средство 2:
 · Одобрени от компетентния орган плавателни средства, тренажори и съоръжения 
на брега, използвани за практически изпит

Критерии за оце-
няване:

За средство 1:
 · Владее теоретични знания за корабната механика, електротехника, електронна 
техника и системи за контрол и управление
За средство 2:
 · В съответствие със стандартите за полагане на практически изпит

ЕРУ 19

Наименование на 
единицата:

Поддръжка и ремонт

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 
19.1:

Обслужва корабните системи и механизми

Знания  · Разчита техническите инструкции за поддръжка и програмите за поддръжка
 · Описва характеристиките на различните видове неметални и стоманени въжета
 · Обяснява процедурите, които трябва да бъдат следвани, за да се гарантира 
безопасно буксиране и прикачване с наличните средства на борда
 · Описва принципите на работа в екип в контекста на обслужването на кораб-
ните системи и механизми
 · Изброява различни методи на работа в съответствие с инструкциите за без-
опасност

Умения  · Поддържа техническите устройства в съответствие с техническите инструкции
 · Борави безопасно с обикновени въжета и стоманени въжета
 · Прави възли и снаждания на въжета с оглед на употребата им и ги поддържа
 · Изготвя и изпълнява работни планове като член на екип и проверява резултатите
 · Извършва дейности по поддръжка и леки ремонти 
 · Извършва под надзор по-сложни ремонти 
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Компетентности  · Способен е в екип да полага грижи за цялото техническо оборудване съгласно 
инструкциите и за използване под надзор на програми за поддръжка (включи-
телно цифрови) в съответствие с установените методи на работа при спазването 
на мерки за безопасност

Резултат от учене 
19.2:

Поддържа и ремонтира плавателното средство и неговите устройства и съоръжения

Знания  · Изброява необходимите инструменти и поддръжка на оборудването 
 · Изброява необходимите препарати за почистване и поддръжка на помещенията
 · Описва правилата за безопасност при работа и опазване на околната среда
 · Описва добри практики при водене на домакинство на борда на плавателното 
средство
 · Описва приложимите процедури за почистване и съхранение и хигиенни правила

Умения  · Избира подходящи материали и методи за поддръжка на плавателното средство
 · Поддържа и съхранява инструментите и оборудването за поддръжка
 · Извършва дейностите по поддръжка 
 · Извършва дейности по почистване на всички жилищни помещения и рулевата 
рубка 
 · Почиства машинните отделения и двигателите
 · Полага грижи за плавателното средство и за обезвреждане на битовите отпадъци 

Компетентности  · Способен е да подпомага ръководния персонал на плавателното средство при 
поддръжката и ремонта на плавателното средство и неговите устройства и съо-
ръжения при спазване на правилата за безопасна работа
 · Способен е да поддържа всички жилищни помещения и рулевата рубка и да 
води домакинство по правилен начин при спазване на хигиенните правила, 
включително носене на отговорност за собственото жилищно помещение

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
 · Текущи устни и писмени изпитвания/тестове/казуси/презентации
 · Заключително писмено изпитване
Средство 2:
 · Индивидуални или групови практически задания
 · Изпълнение на задълженията на борда на кораб
 · Полагане на практически изпит

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
 · Учебен кабинет
За средство 2:
 · Одобрени от компетентния орган плавателни средства, тренажори и съоръже-
ния на брега, използвани за практически изпит

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
 · Владее теоретични знания за обслужването, поддръжката и ремонта на пла-
вателното средство и неговите устройства и съоръжения
За средство 2:
 · В съответствие със стандартите за полагане на практически изпит

ЕРУ 20

Наименование на 
единицата:

Комуникация на борда на плавателното средство

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 
20.1:

Осъществява обща и професионална комуникация

Знания · Описва инсталацията за вътрешнокорабна комуникация или за комуникация с 
терминала чрез интерфони, на системите за комуникация с (мобилни) телефони, 
радиотелефони и (спътниково) телевизионно наблюдение с камери
 · Дефинира принципите на работа на автоматичната идентификационна система 
(AIS) за вътрешните водни пътища
 · Изрежда цифровите устройства на разположение в сферата на вътрешния 
воден транспорт
· Описва системата за комуникация на плавателното средство за целите на 
събирането, съхранението и актуализирането на данни
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   · Описва нормативната уредба в областта на защитата на личните данни и 
професионалната тайна
 · Изброява необходимите технически и морски термини, както и на термините, 
свързани със социалните аспекти в стандартните фрази за комуникация
 · Изрежда наличните източници на информация

Умения  · Използва информационни и комуникационни системи
 · Решава различни задачи с помощта на различни видове цифрови устройства, 
информационни услуги (речни информационни услуги (RIS) и системи за ко-
муникация
 · Събира и съхранява данни, включително резервни копия и актуализации
 · Спазва инструкциите за защита на личните данни
 · Излага факти, като използва технически термини
 · Получава навигационна и техническа информация с цел да се поддържа без-
опасност на корабоплаването

Компетентности  · Способен е самостоятелно и ефективно да осъществява професионална кому-
никация, използвайки съответните устройства на плавателното средство, данните 
от външни източници на информация, при използване на правилните технически 
и морски термини, както и на термините, свързани със социалните аспекти в 
стандартните фрази за комуникация

Резултат от учене 
20.2:

Общува в екип при работата и ежедневния живот на плавателното средство

Знания  · Обяснява важността на заповедите, давани от ръководния персонал на плава-
телното средство, формалните и неформалните инструкции, правила и процедури, 
както и на важността да се дава пример на неопитните членове на екипажа
 · Описва корпоративните правила или правилата на борда
 · Дефинира културното многообразие
 · Обяснява важността на уважението към работата в екип
 · Изброява правата и задълженията на отделните работници
 · Обяснява опасностите от употребата на алкохол и наркотици в професионал-
ната и социалната среда
 · Изрежда възможностите за снабдяване с храни и принципите на здравослов-
ното хранене

Умения  · Изпълнява заповедите, давани от ръководния персонал на плавателното сред-
ство, и другите инструкции и правила
 · Придружава неопитните членове на екипажа
 · Спазва корпоративните правила или правилата на борда
 · Приема различни културни стандарти, ценности и порядки
 · Участва в срещите на екипа и за изпълнение на разпределените задачи
 · Зачита различията по въпросите на пола и културните различия и за доклад-
ване на свързани с тях проблеми, включително тормоз на работното място и 
друг (сексуален) тормоз
 · Работи в съответствие с инструкциите
 · Следва инструкции и комуникира с останалите членове на екипажа във връзка 
със задълженията на борда на кораба
 · Допринася за добрите социални отношения и си сътрудничи с останалите на 
борда
 · Планира, закупува съответните продукти и приготвя прости ястия

Компетентности  · Способен е самостоятелно и ефикасно да се включва в живота на плавателното 
средство, като спазва социална отговорност, условията на работа, индивидуал-
ните права и задължения; признава опасностите от злоупотребата с алкохол и 
наркотици и реагира адекватно на нередности и опасности, свързани с индиви-
дуалните права и задължения

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
 · Текущи устни и писмени изпитвания/тестове/казуси/презентации
 · Заключително писмено изпитване
Средство 2:
 · Индивидуални или групови практически задания
 · Изпълнение на задълженията на борда на кораб
 · Полагане на практически изпит

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
 · Учебен кабинет
За средство 2:
 · Одобрени от компетентния орган, плавателни средства, тренажори и съоръ-
жения на брега, използвани за практически изпит
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Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
 · Владее теоретични знания за осъществяването на ефективна комуникация 
в екипа на плавателното средство до степен, която изключва възможността с 
действие или бездействие да причини авария или щети на хора, кораб или товар, 
или да предизвика замърсяване на околната среда при изпълнение на задълже-
нията си и възложените задачи
За средство 2:
 · В съответствие със стандартите за полагане на практически изпит

ЕРУ 21

Наименование на 
единицата:

Здраве, безопасност и защита на околната среда на плавателното средство

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Корабоводител

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 
21.1:

Спазва работните правила за здраве, безопасност и опазване на околната среда

Знания  · Обяснява предимствата на практиките за безопасност при работа
 · Описва естеството на опасностите на борда
 · Описва съответните работни инструкции по отношение на здравето и безо-
пасността по време на дейности, които се извършват на борда
 · Дефинира приложимите разпоредби относно безопасните и устойчиви условия 
на труд
 · Изброява личните предпазни средства
 · Изрежда опасностите, свързани с влизането в затворени помещения
 · Изброява предпазните мерки, които трябва да се предприемат, и изпитванията 
или измерванията, които трябва да се проведат, за да се определи дали дадено 
затворено помещение е направено безопасно за влизане и работа

Умения  · Извършва действия за предотвратяване на опасности, свързани с рисковете 
на борда, като:

–  придвижване на плавателното средство;
–  осигуряване на безопасно качване на и слизане от борда на плавателното 

средство (например сходня, корабна лодка);
–  подреждане на подвижни обекти по безопасен начин;
–  работа с машини;
–  разпознаване на електрическите опасности;
–  противопожарни предпазни мерки и гасене на пожари;
–  професионално използване на ръчни инструменти;
–  професионално използване на преносими електрически инструменти;
–  спазване на правилата по отношение на здравето и хигиената;
–  премахване на опасностите от подхлъзване, падане и препъване.

 · Извършва дейности за предотвратяване на произшествия по време на дейности, 
които биха могли да бъдат опасни за персонала или плавателното средство, 
свързани с:

–  товарене и разтоварване на товари;
–  швартоване и отвързване от пристана;
–  работа на височина;
–  работа с химикали;
–  работа с батерии;
–  присъствие в машинното отделение;
–  повдигане на товари (ръчно или механично);
–  влизане и работа в затворени помещения.

 · Комуникира с екипа във връзка със задълженията на борда
 · Използва лични предпазни средства (за очи, дихателни органи, уши, главата) 
и предпазно облекло

–  предпазни средства за дихателните органи;
–  предпазни средства за ушите;
–  предпазни средства за главата;
–  предпазно облекло.

 · Прилага инструкциите за безопасност преди влизане в определени помещения 
на борда, като трюмове, кесони, двукорпусни конструкции)
 · Предприема предпазни мерки относно работата в затворени помещения
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Компетентности  · Способен е самостоятелно да следва инструкции и правила за безопасност при 
работа и предотвратяване на произшествия, като използва лични предпазни мерки
 · Способен е да предприема необходимите предпазни мерки преди влизане в 
затворени помещения с цел предотвратяване на произшествия

Резултат от учене 
21.2:

Действа при възникване на извънредни ситуации

Знания  · Изрежда различните видове извънредни ситуации
 · Описва рутинните дейности в случай на сигнал за тревога
 · Описва приложимите процедури в случай на произшествие
 · Дефинира основните принципи за оказване на първа помощ след оценка на 
ситуацията, включително и оценка на характеристиките и функциите на пла-
вателното средство
 · Описва съответните мерки в случай на произшествия съгласно признатите 
най-добри практики
 · Обяснява периодичните проверки на личната защита, маршрутите за евакуация 
и спасителното оборудване по отношение на функциите, повредите, износването 
и други несъвършенства
 · Дефинира функциите на корабната лодка

Умения  · Поддържа добро физическо и психическо състояние и лична хигиена в случай 
на оказване на първа помощ
 · Оценява нуждите на пострадалите и на заплахите за собствената безопасност
 · Изпълнява необходимите мерки в случаи на извънредни ситуации, включително:

–  позициониране на пострадалия;
–  прилагане на техники за реанимация;
–  овладяване на кървенето;
–  прилагане на подходящи мерки за основно управление на стреса;
–  прилагане на подходящи мерки в случай на изгаряне и опарване, включи-

телно произшествия, причинени от електрически ток;
–  спасяване и транспортиране на пострадалия.

 · Използва лични спасителни средства, като:
–  спасителни кръгове, включително съответното оборудване;
–  спасителни жилетки, включително съответното им оборудване, като напри-

мер постоянни или мигащи светлини и свирка, здраво закрепена с въже.
 · Подготвя, пуска във вода, управлява, прибира и съхранява корабната лодка
 · Оказва първа медицинска помощ
 · Използва и поддържа личните предпазни средства и животоспасяващото обо-
рудване на борда
 · Оказва помощ в случай на спасителни операции и умее да плува
 · Използва маршрутите за евакуация при извънредни ситуации

Компетентности  · Способен е самостоятелно и адекватно да действа в различни извънредни 
ситуации, като спазва установените процедури и използва вътрешните системи 
за спешна комуникация и алармени системи

Резултат от учене 
21.3:

Предприема действия в случай на пожар

Знания  · Изрежда възможни причини за възникване на пожар по време на различни 
дейности
 · Описва класификацията на пожарите съгласно Европейски стандарт EN или 
еквивалентен на него
 · Описва елементите на процеса на горене
 · Дефинира основните принципи на гасенето на пожари
 · Изрежда различните характеристики на пожарогасителите и техните класове
 · Описва системите за гасене на пожар на борда
 · Описва процедурите за избягване на лична опасност

Умения  · Прилага основните принципи на гасенето на пожари
 · Прилага различни методи за гасене на пожар и използване на противопожар-
ното оборудване и закрепеното оборудване
 · Предприема действия в случай на пожар 
 · Разграничава елементите на огъня и видовете и източниците на възпламеняване
 · Използва различни видове пожарогасители
 · Следва инструкциите относно: личното оборудване, методите, пожарогасителните 
агенти и процедурите по време на противопожарните и спасителните операции
 · Предприема превантивни действия за предотвратяването на пожар

Компетентности  · Способен е в екип да предприеме адекватни действия в случай на пожар, след-
вайки стриктно установените процедури за гасене на пожар и организацията на 
борда на кораба, използвайки съответни мерки за уведомяване
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Резултат от учене 
21.4:

Прилага в работата си принципите за опазването на околната среда

Знания  · Познава националните и международните разпоредби относно опазването на 
околната среда
 · Описва последствията от възможно изтичане, разливане или изпускане на 
замърсители в околната среда
 · Познава опасните стоки и класификациите по отношение на аспектите, свър-
зани с околната среда
 · Дефинира общите предпазни мерки за предотвратяване на замърсяването на 
околната среда
 · Познава критериите за определяне на стойностите на ефикасно използване на 
разхода на гориво
 · Познава приложимите разпоредби относно отпадъците

Умения  · Използва наличната документация и информационни системи относно въпро-
сите, свързани с околната среда
 · Прилага процедурите по безопасно бункероване;
 · Предприема мерки в случай на сблъсък, например чрез запушване на пробойна
 · Използва материалите по икономичен и енергоспестяващ начин
 · Събира, доставя и обезврежда масла и мазнини, които се намират на плава-
телното средство; остатъци от товари и други видове отпадъци

Компетентности  · Способен е самостоятелно да предприема действия за опазването на околната 
среда при спазване на съответните разпоредби и ефективно използване на ресурсите
 · Способен е самостоятелно да предприема предпазни мерки за предотвратяване 
на замърсяването на околната среда

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
 · Текущи устни и писмени изпитвания/тестове/казуси/презентации
 · Заключително писмено изпитване
Средство 2:
 · Индивидуални или групови практически задания;
 · Изпълнение на задълженията на борда на кораб;
 · Полагане на практически изпит.

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
 · Учебен кабинет
За средство 2:
 · Одобрени от компетентния орган плавателни средства, тренажори и съоръже-
ния на брега, използвани за практически изпит

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
 · Владее теоретични знания за здраве, безопасност и защита на околната среда 
на плавателното средство до степен, която изключва възможността с действие 
или бездействие да причини авария или щети на хора, кораб или товар, или да 
предизвика замърсяване на околната среда при изпълнение на задълженията си 
и възложените задачи
За средство 2:
 · В съответствие със стандартите за полагане на практически изпит.

4. Изисквания към материалната база
Придобиването на професионална ква-

лификация по професията „Корабоводител“ 
се получава в институции от системата на 
професионалното образование и обучение, 
създадени в съответствие с действащото за-
конодателство. Материалната база трябва да 
бъде в съответствие с изискванията на дейст-
ващите нормативни актове на Министерството 
на образованието и науката, Министерството 
на труда и социалната политика, Министер-
ството на вътрешните работи, Министер-
ството на здравеопазването, Министерството 
на транспорта, отрасловите министерства и 
българските държавни стандарти.

4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория на професията се 

провежда в учебни кабинети. Минималните 

изисквания са в съответствие с Наредба № 6 
от 2021 г. за компетентност на морските лица 
в Република България. Учебно-материалната 
база трябва да обхваща всички методически, 
дидактически, технически и материални сред-
ства, необходими за качествено и пълноценно 
провеждане на учебния процес по определен 
вид дисциплини.

4.1.1. Основно оборудване и обзавеждане
Учебните зали и лабораториите за про-

веждане на обучение за придобиване на ква-
лификация трябва да отговарят на следните 
изисквания:

·  да са оборудвани с помощни учебни тех-
нически средства, учебна дъска (черна 
или бяла) с подходящи размери, мулти-
медийни и други средства за обучение и 
дидактическа техника, учебно-методичес-
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ки табла, схеми и макети, компютри с 
необходимото програмно осигуряване за 
обезпечаване на учебния процес;

·  да са спазени нормите за използване на 
компютърна техника, когато учебната 
зала е компютърен клас;

·  да са спазени допълнителните изисква-
ния по техническа и противопожарна 
безопасност, когато учебната зала е 
технически клас;

·  да са спазени условията за нормално 
функциониране на техническото оборуд-
ване, посочени от производителя;

·  да са спазени санитарно-хигиенните 
норми. 

4.1.2. Учебни помагала 
Карти, лоции, навигационни издания и 

помагала, свързани с корабоплаването и 
търговската експлоатация на кораба.

4.2. Обучение по практика
Обучението по практика за специалност 

„Корабоводене – морско“ се провежда под 
формата на учебно-плавателна и учебно-про-
изводствена практика на корабите с продъл-
жителност не по-малко от 2 месеца.

Практическото обучение за специалност 
„Корабоводене – речно“ се провежда на ко-
раби, превозващи стоки и пътници по вът-
решните водни пътища, и на одобрени от 
компетентния орган тренажори и съоръжения 
на брега. Минималната продължителност на 
практическото обучение е съгласно посочения 
в рубрика 2.2 плавателен стаж, включен в 
рамките на програмата за обучение на обу-
чаващата институция.

Съгласно изискването на Наредба № 6 от 
2021 г. за компетентност на морските лица в 
Република България обучаващите съвместно 
с корабопритежателите трябва да създадат 
необходимата организация за осигуряване и 
провеждане на учебна плавателна практика 
на борда на корабите им съобразно броя, 
големината и техните райони на плаване в 
съответствие с изискванията за провеждане 
на практиката и съгласувано с ИАМА.

5. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по профе-

сията „Корабоводител“ се извършва от лица 
с образователно-квалификационна степен 
„магистър“, „бакалавър“ по специалности 
от професионални направления „Транспорт, 
корабоплаване и авиация“, от област на вис-
ше образование „Технически науки“ и по 
специалности от професионални направления 
„Икономика“ от област на висше образование 
„Социални, стопански и правни науки“ от 
Класификатора на областите на висше об-
разование и професионалните направления, 
приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 
2002 г.), и съответстващи на учебните предмети 
(модули) от задължителната професионална 
подготовка.

Право да преподават по учебните пред-
мети или модули от общата професионална 
подготовка имат лица с висше образование 
по съответната специалност.

5.1. Специфични изисквания за препода-
вателите по теория

Институциите, подготвящи морски кадри, 
са създадени и акредитирани в съответствие 
с действащото законодателство. Обучението 
се извършва от квалифицирани лица и пре-
подаватели, завършили висше образование по 
съответната дисциплина и одобрени от ИАМА 
моделни курсове „Подготовка на инструктори“ 
и „Оценяване, изпитване и освидетелстване 
на морски лица“.

5.2. Специфични изисквания за препода-
вателите по практика

Преподавателите по практика трябва да 
са квалифицирани лица с придобита право-
способност, която е минимум с една степен 
по-висока от тази на завършващите.

За практическото обучение по придобива-
ните правоспособности обучаващите трябва 
да притежават съответната правоспособност 
от същата или по-висока степен.

Препоръчително е на всеки три години 
обучаващите да преминават курс за актуали-
зиране на професионалните знания, умения 
и компетентности.
4079

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците 
(обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 32 
от 2017 г., бр. 46 от 2018 г. и бр. 86 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„Чл. 7. (1) За класифициране на отпадъците 

лицата по чл. 4 са длъжни да подадат за все-
ки отпадък не по-късно от два месеца преди 
образуването му до директора на регионал-
ната инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ), на чиято територия се образува 
отпадъкът, следните документи:“; 

б) в т. 1 се заличават думите „в два ек-
земпляра“.

2. В ал. 6 изречение второ се заличава.
3. В ал. 7 думите „могат да се подават и“ 

се заменят със „се подават“.
§ 2. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Директорът на РИОСВ или оправо-

мощено от него длъжностно лице в 14-дневен 
срок от датата на представяне на документите 
по чл. 7, ал. 1 или 4 и на становището от РЗИ 
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в случай на класификация на отпадъци от 
подгрупа 18 01 утвърждава работния лист чрез 
НИСО, като използва електронен подпис.“

§ 3. В чл. 9а се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „попълва“ се добавя 
„чрез НИСО“. 

2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
§ 4. В чл. 17 се създава ал. 3:
„(3) След утвърждаване на работния лист 

за класификация на отпадъка по ал. 2 дирек-
торът на РИОСВ или оправомощено от него 
длъжностно лице по служебен път въвежда 
същия в НИСО.“

§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай че даден отпадък престане 

да се образува и липсват източници, от които 
би могъл да се образува, причинителят на 
отпадъка подава чрез НИСО до директора 
на РИОСВ уведомление за преустановяване 
образуването на отпадъка.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Директорът на РИОСВ или оправо-

мощено от него длъжностно лице, отбелязва 
чрез НИСО, че работният лист е с прекратено 
действие.“

3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Директорът на РИОСВ издава моти-

вирано становище за отказ да се прекрати 
действието на работния лист, когато обра-
зуването на отпадъка не е преустановено и/
или са налице източници, от които би могъл 
да се образува отпадъкът.“

5. В ал. 6 след думите „по чл. 7, ал. 1“ се 
добавя „чрез НИСО“, а изречение второ се 
заличава.

6. В ал. 7 думите „е подадено уведомление 
по приложение № 7“ се заменят с „работният 
лист е с прекратено действие“.

§ 6. В чл. 21а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай че класифициран отпадък, за 

който е утвърден работен лист, престане да 
се образува от някой от обектите на един и 

същ причинител на отпадъци на територията 
на една РИОСВ, причинителят на отпадъка 
подава чрез НИСО уведомление по чл. 21, 
ал. 1 до директора на същата РИОСВ.“

2. В ал. 2 думите „ал. 2 – 5“ се заменят с 
„ал. 2, 3 и 5“.

3. В ал. 3 след думата „представя“ се добавя 
„чрез НИСО“, а изречение второ се заличава.

§ 7. Член 21б се изменя така:
„Чл. 21б. Когато при проверка от страна 

на РИОСВ се установи, че даден отпадък не 
се образува и липсват източници, от които би 
могъл да се образува, директорът на РИОСВ 
или оправомощено от него длъжностно лице 
отбелязва чрез НИСО, че работният лист е с 
прекратено действие.“

§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „уведомява“ се добавя 

„чрез НИСО“, а думите „или чл. 5, ал. 2“ се 
заличават.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) След получаване на уведомлението 

по ал. 1 директорът на РИОСВ отбелязва, че 
работният лист е с прекратено действие, като 
в коментар отбелязва основанието за това по 
чл. 4, ал. 2 ЗУО.“

§ 9. В приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, 
т. 1 т. II, буква „А“ се изменя така:

„А. Възможен код на Наличие на
отпадъка от списъка знак (*) Да/Не
по приложение № 1  ___________________“

§ 10. Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 
се отменя.

Заключителна разпоредба

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

Министър на околната среда и водите:  
Борислав Сандов

За министър на здравеопазването:  
Невена Цанкова

4083
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЗАПОВЕД № 8121з-768 
от 16 юни 2022 г.

Относно изменение на Заповед № 8121з-156 от 
5.02.2020 г. за определяне размерите на допъл-
нителните възнаграждения за научна степен, за 
полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., 
за полагане на труд на официални празници и за 
времето на разположение, изплащани на държав-
ните служители в Министерството на вътрешните 
работи, изменена със заповеди № 8121з-1013 от 
15.09.2020 г. и № 8121з-1599 от 25.11.2021 г. (обн., 
ДВ, бр. 13 от 2020 г.; изм., бр. 85 от 2020 г. и 
бр. 100 от 2021 г.).

На основание чл. 179, ал. 2 от Закона за Ми-
нистерството на вътрешните работи нареждам:

1. В т. 2 думите „1,00 лв.“ се заменят с „1,07 лв.“.
Настоящата заповед влиза в сила считано от 

1.04.2022 г.
Контрола по изпълнението на заповедта въз-

лагам на главния секретар на Министерството 
на вътрешните работи.

Копие на заповедта да се изпрати на ръко-
водителите на структурите по чл. 37 от Закона 
за Министерството на вътрешните работи за 
сведение и изпълнение.

Министър:  
Б. Рашков

4075

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-27 
от 4 юли 2022 г.

На основание чл. 62, ал. 1 от Административ-
нопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 320, ал. 3 
от Закона за предучилищното и училищното об-
разование поради допусната очевидна фактическа 
грешка в Заповед № РД-14-22 от 23.06.2022 г. (ДВ, 
бр. 52 от 2022 г.) поправям Заповед № РД-14-22 
от 23.06.2022 г. за закриване на ОУ „Кирил и 
Методий“ – с. Трапище, община Лозница, област 
Разград, както следва: 

В т. 2 думите „ОУ „Иван Вазов“ – с. Веселина, 
община Лозница, област Разград“ се заменят с 
думите „ОУ „Кирил и Методий“ – с. Трапище, 
община Лозница, област Разград“.

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

Министър:  
Н. Денков

4130

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-522 
от 20 юни 2022 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1 
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с 
цел опазване на вековни дървета и във връзка с 
постъпило в Министерството на околната среда 
и водите писмо с вх. № 05-08-1242/31.05.2022 г. 
от РИОСВ – Хасково: 

1. Обявявам за защитени следните вековни 
дървета:

1.1. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus 
dalechampii) на приблизителна възраст 170 години, 
с височина около 12 м, обиколка на ствола 3,40 м, 
намиращо се в поземлен имот с идентификатор 
81517.555.9901 по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри за землището на с. Чобанка, община 
Момчилград, област Кърджали. Вековното дърво 
е с координати X = 4600190.764, Y = 498665.501 
в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.2. Вековно дърво от вида благун (Quercus 
frainetto) на приблизителна възраст 150 години, с 
височина около 10 м, обиколка на ствола 3,32 м, 
намиращо се в поземлен имот с идентификатор 
81517.555.9901 по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри за землището на с. Чобанка, община 
Момчилград, област Кърджали. Вековното дърво 
е с координати X = 4600159.041, Y = 498659.168 
в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.3. Вековно дърво от вида благун (Quercus 
frainetto) на приблизителна възраст 250 години, с 
височина около 10 м, обиколка на ствола 4,76 м, 
намиращо се в поземлен имот с идентификатор 
81517.3.10 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри за землището на с. Чобанка, община 
Момчилград, област Кърджали, одобрена със 
Заповед № РД-18-72 от 10.01.2018 г. на изпъл-
нителния директор на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър. Вековното дърво е с 
координати X = 4600153.822, Y = 498648.067 в 
координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.4. Вековно дърво от вида благун (Quercus 
frainetto) на приблизителна възраст 170 години, с 
височина около 12 м, обиколка на ствола 3,40 м, 
намиращо се в поземлен имот с идентификатор 
81517.3.10 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри за землището на с. Чобанка, община 
Момчилград, област Кърджали, одобрена със За-
повед № РД-18-72 от 10.01.2018 г. на изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър. Вековното дърво е с координати X = 
4600121.190, Y = 498638.204 в координатна система 
БГС 2005 (кадастрална).

1.5. Вековно дърво от вида космат дъб (Quercus 
pubescens) на приблизителна възраст 180 години, с 
височина около 10 м, обиколка на ствола 3,57 м, 
намиращо се в поземлен имот с идентификатор 
81517.3.10 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри за землището на с. Чобанка, община 
Момчилград, област Кърджали, одобрена със За-
повед № РД-18-72 от 10.01.2018 г. на изпълнителния 
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директор на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър. Вековното дърво е с координати X = 
4600077.300, Y = 498596.474 в координатна система 
БГС 2005 (кадастрална).

1.6. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus 
dalechampii) на приблизителна възраст 150 години, 
с височина около 12 м, обиколка на ствола 3,15 м, 
намиращо се в поземлен имот с идентификатор 
81517.3.10 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри за землището на с. Чобанка, община 
Момчилград, област Кърджали, одобрена със За-
повед № РД-18-72 от 10.01.2018 г. на изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър. Вековното дърво е с координати X = 
4600107.202, Y = 498595.028 в координатна система 
БГС 2005 (кадастрална).

1.7. Вековно дърво от вида космат дъб (Quercus 
pubescens) на приблизителна възраст 170 години, с 
височина около 12 м, обиколка на ствола 3,30 м, 
намиращо се в поземлен имот с идентификатор 
81517.3.1 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри за землището на с. Чобанка, община 
Момчилград, област Кърджали, одобрена със За-
повед № РД-18-72 от 10.01.2018 г. на изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър. Вековното дърво е с координати X = 
4600162.504, Y = 498552.946 в координатна система 
БГС 2005 (кадастрална).

2. Забранявам изкореняването, отсичането, 
кастренето, чупенето на клони, нараняването на 
стеблото и всякакви други действия, които биха 
довели до унищожаване, увреждане или влоша-
ване на физиологичното състояние на дърветата.

3. Обектите да се впишат в регистрите по 
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разно-
образие.

4. РИОСВ – Хасково, да осигури обозначава-
нето на вековните дървета.

5. Нарушителите на тази заповед носят адми-
нистративнонаказателна отговорност съгласно 
действащото законодателство на Република 
България.

6. Заповедта да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

За министър:  
Т. Белев

4067

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 162 
от 29 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 
от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одоб-
рява изменение на общ устройствен план на 
община Благоевград, одобрен с Решение № 27 
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския 
съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 
07377.95.13, местност Полето по кадастралната 
карта на с. Българчево, община Благоевград, с 

цел предвиждане на предимно производствена 
устройствена зона – „Пп“, със следните устрой-
ствени показатели:

Височина на застрояване – до 10 м;
Максимална стойност на Кинт. – 2,5;
Плътност на застрояване – максимум 60 %;
Минимална озеленена площ – 20 %.

Председател: 
Р. Тасков

4141

ОБЩИНА КАВАРНА

ЗАПОВЕД № 581  
от 27 юни 2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администра-
ция, чл. 310, ал. 5 и чл. 322, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и в 
изпълнение на Решение № 482 по протокол № 45 
от 31.05.2022 г. на Общинския съвет – Каварна, 
относно закриване на Детска градина „Калинка“, 
с. Раковски, община Каварна, влязло в сила на 
22.06.2022 г., закривам Детска градина „Калин-
ка“ с адрес: ул. Трета № 10, с. Раковски, община 
Каварна, област Доб рич, считано от 1.09.2022 г.

1. Децата, живеещи в района на ДГ „Калин-
ка“ – с. Раковски, да се пренасочат в детските 
градини в гр. Каварна съгласно чл. 12 от Закона 
за предучилищното и училищното образование.

2. Трудовите правоотношения с персонала 
на закритата Детска градина „Калинка“ – с. Ра-
ковски, да се уредят съгласно разпоредбите на 
чл. 328. ал. 1. т. 1 от Кодекса на труда.

3. Сградата и дворното място на Детска градина 
„Калинка“ – с. Раковски, актувани с АЧОС № 94 
от 3.09.2010 г., да се стопанисват и използват за 
нуждите на община Каварна. 

4. Материално-техническата база на Детска 
градина „Калинка“ – с. Раковски, да се разпре-
дели пропорционално между общинските детски 
градини в община Каварна.

5. Задължителната документация на закритата 
Детска градина „Калинка“ – с. Раковски, да се 
предаде за съхранение в Детска градина „Дете-
лина“ с адрес: ул. Д. Орлов № 2, гр. Каварна.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам 
на Иво Георгиев – началник-отдел „Образование, 
социални дейности и спорт“ към Община Каварна.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по 
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването 
є в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Добрич.

Кмет:  
Ел. Балтаджиева

4072

63. – Българската народна банка на основание 
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с 
Решение № 149 от 16.12.2004 г.; изм. с решения 
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на 
Управителния съвет на БНБ, обявява основен 
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 
0,00 на сто, считано от 1 юли 2022 г.
4127
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2. – Министърът на регионалното разви-
тие и благоустройството на основание чл. 149, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-41 
от 1.07.2022 г. за допълване на Разрешение за 
строеж № РС-69 от 27.08.2020 г. (ДВ, бр. 77 от 
2020 г.) за обект: АМ „Хемус“, участък от края 
на ПВ „Дерманци“ до пресичането с път III-3005, 
включително ПВ „Каленик“, от км 103+060 до 
км 122+260, подобект – участък от км 103+060 до 
км 113+780 – конструктивни промени по съоръ-
женията – виадукти при км 103+700, км 104+400, 
км 107+140, км 109+960, км 110+920, км 112+700 
и км 113+460, селскостопански надлези при км 
104+740 и км 106+220 и нивелетна промяна от 
км 106+500 до км 110+300, при условията на 
чл. 60 от Административнопроцесуалния ко-
декс. Предварителното изпълнение може да се 
обжалва пред Върховния административен съд 
в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
4170

4. – Министърът на регионалното разви-
тие и благоустройството на основание чл. 149, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-40 
от 29.06.2022 г. за допълване на Разрешение за 
строеж № РС-69 от 27.08.2020 г. (ДВ, бр. 77 от 
2020 г.) за обект: АМ „Хемус“, участък от края 
на ПВ „Дерманци“ до пресичането с път III-3005, 
включително ПВ „Каленик“, от км 103+060 до км 
122+260, под обект – участък от км 113+780 до км 
120+600 – конструктивни промени по съоръжени-
ята (надлези при ПВ „Угърчин“ на км 114+532 и км 
115+632, виадукти при км 116+600 и км 117+800 и 
мост при км 118+620), нивелетна промяна от км 
113+780 до км 119+800 и открито преминаване в 
участъка от км 118+800 до км 119+215, при усло-
вията на чл. 60 от Административнопроцесуалния 
кодекс. Предварителното изпълнение може да се 
обжалва пред Върховния административен съд 
в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
4120

23. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-39 
от 29.06.2022 г. за обект: „Преносен газопровод до 
Панагюрище и Пирдоп“, Етап 4 – АГРС „Панагю-
рище“, на територията на гр. Панагюрище, община 
Панагюрище, област Пазарджик. На основание 

чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж 
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
4111

65. – Прокурорската колегия на Висшия съ-
дебен съвет реши:

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във 
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт процедура за избор на административен 
ръководител – районен прокурор на Районната 
прокуратура – Ловеч – свободна длъжност.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване 
на свободната длъжност в „Държавен вестник“ 
предложения за назначаване на административен 
ръководител на съответния орган на съдебната 
власт могат да се подават в администрацията 
на Висшия съдебен съвет, по електронен път с 
квалифициран електронен подпис на официал-
ния имейл адрес – vss@vss.justice.bg, или чрез 
лицензиран пощенски оператор на официалния 
адрес на Висшия съдебен съвет – гр. София, 
ул. Екзарх Йосиф № 12. Към предложението се 
прилагат: подробна автобиография, подписана от 
кандидата; копие от диплома за завършено висше 
образование по специалността „Право“; копие от 
удостоверение за придобита юридическа право-
способност; медицинско удостоверение, издадено 
в резултат на извършен медицински преглед, 
че лицето не страда от психическо заболяване; 
концепция за работата като административен 
ръководител, която трябва да съдържа: лична 
мотивация за заемане на длъжността, анализ и 
оценка на състоянието на органа на съдебната 
власт, очертаване на достиженията и проблемите 
в досегашната му дейност, набелязване на цели за 
развитието и мерки за тяхното достигане; удос-
товерение от Националната следствена служба, 
Столичната следствена служба или от окръжните 
следствени отдели към окръжните прокуратури за 
образувани досъдебни производства; документи, 
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на 
кандидата имат отношение към професионалните 
или нравствените му качества.
4177

7. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, на основание 
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с постановле-
ние № 30 от 3.06.2022 г. за възлагане на недвижим 
имот, представляващ дворно място, възлага на 
купувача „ИТ Инвестмънт“ – ЕООД, с адрес 
София, следния недвижим имот, отнет в полза 
на държавата с влязло в сила на 29.01.2016 г. Ре-
шение № 40 от 1.08.2014 г. по гр.д. № 32/2012 г. на 
Окръжния съд – Ямбол, представляващ съгласно 
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 127, том X, рег. № 9411, дело № 1632 от 
2007 г. (вх. рег. № 9651 от 5.09.2007 г., акт № 140, 
том XXXI, дело № 6776/2007 г. на Службата по 
вписванията – Ямбол) на нотариус Емил Щърба-
нов, вписан под № 487 с район на действие съдебния 
район на Районния съд – Ямбол: дворно място, 
намиращо се в с. Войника, община Стралджа, 
област Ямбол, цялото 920 кв. м, съставляващо 
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ПИ IV-170 в кв. 8 по плана на същото село, при 
граници за дворното място: изток – улица, за-
пад – ПИ VIII-167, ПИ VII-167, север – ПИ III-169, 
юг – ПИ V-171; съгласно скица № 445/3.11.2016 г. 
на Община Стралджа, област Ямбол, ПИ № 170 с 
площ 920 кв. м, за който е отреден УПИ IV-170 с 
площ 750 кв. м с неуредени регулационни сметки 
в кв. 8, с. Войника, област Ямбол, при граници 
на имота: изток – улица, запад – УПИ VII-167, 
УПИ VIII-167, север – УПИ III-169, юг – УПИ 
V-171; съгласно Решение № 40 от 1.08.2014 г. по 
гр.д. № 32/2012 г. на Окръжния съд – Ямбол: 
дворно място в с. Войника, област Ямбол, цялото 
920 кв. м, съставляващо ПИ IV-170 в кв. 8 по 
плана на селото, при граници: от изток – ули-
ца, от запад – УПИ VII-167 и УПИ VIII-167, от 
север – УПИ III-169, и от юг – УПИ V-171.
4101

47. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Пловдив, офис Стара 
Загора, на основание чл. 253 от ДОПК с поста-
новление за възлагане на недвижим имот изх. 
№ С 220024-091-0000695/20.06.2022 г. възлага на 
„СК Енерджи 2022“ – ООД, с адрес: София, ж.к. 
Стрелбище, ул. Майор Първан Тошев № 22 – 24, 
ет. 1, ап. 1, следните недвижими имоти: 1. не-
движими имоти: земя и сграда, дворно място с 
площ 1025 кв. м ведно с едноетажна жилищна 
сграда със застроена площ 75 кв. м, намиращи се 
в с. Трънково, община Раднево, област Стара За-
гора, съставляващо УПИ V-180, кв. 35, с граници: 
юг – улица, запад – улица, изток – УПИ ІV-179, 
север – УПИ VI-178, придобит с нотариален акт 
№ 30524/28.10.2008 г. от дв. вх. рег. № 2355, том 
6, акт 146, за сумата 6300 лв.; 2. недвижим имот: 
поземлен имот, дворно място с площ 685 кв. м, 
представляващо УПИ IV-180 в кв. 38 по плана 
на с. Трънково, община Раднево, намиращ се 
в с. Трънково, община Раднево, област Стара 
Загора, с граници: юг – улица, изток – улица, за-
пад – УПИ X-181, север – УПИ III-178, придобит с 
нотариален акт № 30524/28.10.2008 г., номер от дв. 
вх. рег. № 2355, том 6, акт 146, за сумата 2200 лв. 
4112

1. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Антон Георгиев Миланов, наследник на 
Милан Марков Христов, съсобственик на имоти 
с № 06851.033296 и 06851.033297 по КВС, образу-
вани от имот с № 06851.033258 по регистър към 
одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището 
на с. Бузяковци, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3938

2. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Цветан Бориславов Цветанов, Антонио 
Бориславов Цветанов, Цветанка Недкова Цвета-
нова, Стоян Павлов Борисов, Николай Павлов 
Борисов, Николина Кирилова Госайни, Тана 
Николова Гарова и Мария Николова Атанасова, 
наследници на Никола Стефанов Атанасов, съсоб-
ственици на имоти с № 06851.033302 и 06851.033303 
по КВС, образувани от имот с № 06851.033260 по 
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се 
в землището на с. Бузяковци, община Ихтиман, 
Софийска област, за постановяването на Решение 
№ 256 от 26.04.2022 г. на Министерския съвет, с 
което се отчуждават имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
3939

3. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък 
Елин Пелин – Ихтиман“ на територията на об-
щина Ихтиман, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Даниел Стаменов Спасов, Георги 
Стоянов Николов и Красимира Лукова Атанасова, 
наследници на Никола Филипов Колев, съсоб-
ственици на имоти с № 06851.033316 и 06851.033317 
по КВС, образувани от имот с № 06851.033274 по 
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се 
в землището на с. Бузяковци, община Ихтиман, 
Софийска област, за постановяването на Решение 
№ 256 от 26.04.2022 г. на Министерския съвет, с 
което се отчуждават имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
3940

4. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък 
Елин Пелин – Ихтиман“ на територията на 
община Ихтиман, Софийска област, на осно-
вание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Еленка Николова Гьо-
нева, Яна Георгиева Стамова, Траянка Гелева 
Александрова, Николинка Николова и Димитър 
Николов, наследници на Никола Гьонев Христов, 
съсобственици на имот с № 06851.033320 по КВС, 
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образуван от имот № 06851.033278 по регистър към 
одобрения ПУП – ПП, и имоти с № 06851.033478, 
06851.033480 и 06851.033481 по КВС, образувани 
от имот с № 06851.033461 по регистър към одоб-
рения ПУП – ПП, намиращи се в землището 
на с. Бузяковци, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3941

5. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
общава на Спасимир Василев Здравков и Стоян 
Александров Христов, наследници на Здравко 
Деянов Христов, съсобственици на имоти с 
№ 06851.035194 и 06851.035195 по КВС, образу-
вани от имот № 06851.035143 по регистър към 
одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището 
на с. Бузяковци, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3942

6. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобща-
ва на Цветанка Стойнова Златева, наследница на 
Иван Миленов Иванов, съсобственица на имоти 
с № 06851.035212 и 06851.035213 по КВС, образу-
вани от имот с № 06851.035158 по регистър към 
одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището 
на с. Бузяковци, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3943

7. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 

София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък 
Елин Пелин – Ихтиман“ на територията на 
община Ихтиман, Софийска област, на осно-
вание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Стефан Иванов Иванов 
и Ангел Иванов Иванов, наследници на Ангел 
Георгиев Миленов, съсобственици на имоти с 
№ 06851.035215 и 06851.035216 по КВС, образу-
вани от имот с № 06851.035159 по регистър към 
одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището 
на с. Бузяковци, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3944

8. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Силвия Георгиева Делева, наследница 
на Спас Димов Димов, собственица на имот 
с № 10690.050018 по КВС, образуван от имот 
с № 10690.050006 по регистър към одобрения 
ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Ве-
ринско, община Ихтиман, Софийска област, за 
постановяването на Решение № 256 от 26.04.2022 г. 
на Министерския съвет, с което се отчуждават 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
3945

9. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Методи Иванов Димитров и Николай 
Георгиев Димитров, наследници на Димитър 
Колчов Гелев и Митра Димитрова Колчева, съ-
собственици на имот с № 10690.050007 по КВС, 
образуван от имот с № 10690.050007 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Веринско, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
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съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3946

10. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Емилия Христова Стоева, съсобственица 
на имот с № 10690.051023 по КВС, образуван от 
имот с № 10690.051002 по регистър към одобрения 
ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Ве-
ринско, община Ихтиман, Софийска област, за 
постановяването на Решение № 256 от 26.04.2022 г. 
на Министерския съвет, с което се отчуждават 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
3947

11. – ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ в качеството си на 
инвеститор на обект „Модернизация на железо-
пътната линия София – Пловдив: жп участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември, 
участък Елин Пелин – Ихтиман“ на територи-
ята на община Ихтиман, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна-
та собственост съобщава на Василка Иванова 
Гюрова, наследница на Иван Николов Стоянов, 
съсобственица на имот с № 10690.051025 по КВС, 
образуван от имот с № 10690.051015 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Веринско, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3948

12. – ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ в качеството си на 
инвеститор на обект „Модернизация на железо-
пътната линия София – Пловдив: жп участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември, 
участък Елин Пелин – Ихтиман“ на територията 
на община Ихтиман, Софийска област, на ос-
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Снежана Трифонова 
Русинова, наследница на Пенчо Стоянов Русинов, 
съсобственица на имот с № 10690.051017 по КВС, 
образуван от имот с № 10690.051017 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Веринско, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 

26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3949

13. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Илиян Борисов Стоянов, наследник на 
Анка Борисова Събева, съсобственик на имоти 
с № 10690.052012 и 10690.052013 по КВС, образу-
вани от имот с № 10690.052004 по регистър към 
одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището 
на с. Веринско, община Ихтиман, Софийска об-
ласт, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3950

14. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
общава на Петър Стоилов Богданов, Светослав 
Петров Богданов, Ивайло Петров Богданов и 
Мария Милчова Георгиева, наследници на Ди-
митър Николов Димов, съсобственици на имоти 
с № 10690.052015 и 10690.052016 по КВС, образу-
вани от имот с № 10690.052005 по регистър към 
одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището 
на с. Веринско, община Ихтиман, Софийска об-
ласт, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3951

15. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
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щава на Ренета Асенова Анчева, съсобственица 
на имот с № 10690.063016 по КВС, образуван от 
имот с № 10690.063009 по регистър към одобрения 
ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Ве-
ринско, община Ихтиман, Софийска област, за 
постановяването на Решение № 256 от 26.04.2022 г. 
на Министерския съвет, с което се отчуждават 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
3952

16. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
общава на Калиакра Петрова Мелде, Станислав 
Валериев Славчев, Катя Стефанова Георгиева 
и Димитър Руменов Георгиев, наследници на 
Лазарина Христова Славчева, съсобственици 
на имот с № 10690.063022 по КВС, образуван от 
имот с № 10690.063010 по регистър към одобрения 
ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Ве-
ринско, община Ихтиман, Софийска област, за 
постановяването на Решение № 256 от 26.04.2022 г. 
на Министерския съвет, с което се отчуждават 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
3953

17. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Красимир Банков Банков, собственик 
на имот с № 10690.063020 по КВС, образуван от 
имот с № 10690.063012 по регистър към одобрения 
ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Ве-
ринско, община Ихтиман, Софийска област, за 
постановяването на Решение № 256 от 26.04.2022 г. 
на Министерския съвет, с което се отчуждават 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
3954

18. – ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ в качеството си на 
инвеститор на обект „Модернизация на железо-

пътната линия София – Пловдив: жп участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември, 
участък Елин Пелин – Ихтиман“ на територията 
на община Ихтиман, Софийска област, на ос-
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Здравка Стоянова Джок-
лева и Стоян Георгиев Михайлов, наследници 
на Митра Спасова Михайлова, съсобственици 
на имот с № 10690.067019 по КВС, образуван от 
имот с № 10690.067002 по регистър към одобрения 
ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Ве-
ринско, община Ихтиман, Софийска област, за 
постановяването на Решение № 256 от 26.04.2022 г. 
на Министерския съвет, с което се отчуждават 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
3955

19. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Любка Георгиева Иванова и Димитър 
Николов Кънчев, наследници на Велко Стоянов 
Велков, съсобственици на имоти с № 10690.067022 
и 10690.090049 по КВС, образувани съответно от 
имоти с № 10690.067007 и 10690.090015 по регис-
тър към одобрения ПУП – ПП, намиращи се в 
землището на с. Веринско, община Ихтиман, 
Софийска област, за постановяването на Решение 
№ 256 от 26.04.2022 г. на Министерския съвет, с 
което се отчуждават имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
3956

20. – ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ в качеството си на 
инвеститор на обект „Модернизация на железо-
пътната линия София – Пловдив: жп участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември, 
участък Елин Пелин – Ихтиман“ на територията 
на община Ихтиман, Софийска област, на ос-
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Илиана Димитрова 
Атанасова, наследница на Ненка Илиева Гроз-
данова, съсобственица на имот с № 10690.090041 
по КВС, образуван от имот с № 10690.090007 по 
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се 
в землището на с. Веринско, община Ихтиман, 
Софийска област, за постановяването на Решение 
№ 256 от 26.04.2022 г. на Министерския съвет, с 
което се отчуждават имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
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тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
3957

21. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Мария Иванова Терзийска, наследница 
на Анка Кръстева Ангелова, съсобственица на 
имот с № 10690.090045 по КВС, образуван от имот 
с № 10690.090009 по регистър към одобрения 
ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Ве-
ринско, община Ихтиман, Софийска област, за 
постановяването на Решение № 256 от 26.04.2022 г. 
на Министерския съвет, с което се отчуждават 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
3958

22. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Милена Христова Иванова и Весела Алек-
сандрова Иванова, наследници на Георги Спасов 
Иванов, съсобственици на имот с № 10690.090033 
по КВС, образуван от имот с № 10690.090012 по 
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се 
в землището на с. Веринско, община Ихтиман, 
Софийска област, за постановяването на Решение 
№ 256 от 26.04.2022 г. на Министерския съвет, с 
което се отчуждават имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
3959

23. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък 
Елин Пелин – Ихтиман“ на територията на об-
щина Ихтиман, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Скот Кейт Хикман, наследник на 
Петър Кочов Дамянов, съсобственик на имот 
с № 10690.092019 по КВС, образуван от имот 
с № 10690.092006 по регистър към одобрения 
ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Ве-
ринско, община Ихтиман, Софийска област, за 

постановяването на Решение № 256 от 26.04.2022 г. 
на Министерския съвет, с което се отчуждават 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
3960

24. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Галина Иванова Кръстева, наследница 
на Иван Кирилов Димитров, съсобственица на 
имот с № 10690.093025 по КВС, образуван от имот 
с № 10690.093006 по регистър към одобрения 
ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Ве-
ринско, община Ихтиман, Софийска област, за 
постановяването на Решение № 256 от 26.04.2022 г. 
на Министерския съвет, с което се отчуждават 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
3961

25. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Николай Георгиев Димитров, наследник 
на Димитър Колчов Гелев и Митра Димитрова 
Колчева и на наследниците на Владо Митев 
Вучев, съсобственици на имот с № 10690.199377 
по КВС, образуван от имот с № 10690.199372 по 
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се 
в землището на с. Веринско, община Ихтиман, 
Софийска област, за постановяването на Решение 
№ 256 от 26.04.2022 г. на Министерския съвет, с 
което се отчуждават имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
3962

26. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
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щава на Николай Георгиев Димитров, наследник 
на Димитър Колчов Гелев и Митра Димитрова 
Колчева, съсобственик на имот с № 10690.199375 
по КВС, образуван от имот с № 10690.199373 по 
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се 
в землището на с. Веринско, община Ихтиман, 
Софийска област, за постановяването на Решение 
№ 256 от 26.04.2022 г. на Министерския съвет, с 
което се отчуждават имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
3963

27. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Мадлен Чавдарова Джикова, собственица 
на имоти с № 29338.049249 и 29338.049250 по КВС, 
образувани от имот с № 29338.049247 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, имот с № 29338.070150, 
образуван от имот с № 29338.070149 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП и имот с № 29338.071017, 
образуван от имот с № 29338.071015 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращи се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3964

28. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Михаил Стойков Попов, собственик на 
имоти с № 29338.049297 и 29338.049296 по КВС, 
образувани от имот с № 29338.049294 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3965

29. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък 
Елин Пелин – Ихтиман“ на територията на об-
щина Ихтиман, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Наталия Христова Попова, 
наследница на Лиляна Панайотова Христова и 
Боян Панайотов Вучков, съсобственици на имоти 
с № 29338.049382 и 29338.049383 по КВС, образу-
вани от имот с № 29338.049380 по регистър към 
одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището 
на с. Живково, община Ихтиман, Софийска об-
ласт, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3966

30. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Боян Красимиров Миладинов, наследник 
на Живка Добрева Миладинова, съсобственик 
на имот с № 29338.058058 по КВС, образуван от 
имот с № 29338.058056/058054/ по регистър към 
одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землище-
то на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3967

31. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък 
Елин Пелин – Ихтиман“ на територията на об-
щина Ихтиман, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Радослав Кирилов Симеонов, 
съсобственик на имот с № 29338.058116 по КВС, 
образуван от имот с № 29338.058114 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
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може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3968

32. – ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ в качеството си на 
инвеститор на обект „Модернизация на железо-
пътната линия София – Пловдив: жп участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември, 
участък Елин Пелин – Ихтиман“ на територията 
на община Ихтиман, Софийска област, на ос-
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Георги Емилов Панча-
ревски, наследник на Стайко Стоянов Бързанов, 
съсобственик на имот с № 29338.058359 по КВС, 
образуван от имот с № 29338.058353 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3969

33. – ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ в качеството си на 
инвеститор на обект „Модернизация на железо-
пътната линия София – Пловдив: жп участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември, 
участък Елин Пелин – Ихтиман“ на територи-
ята на община Ихтиман, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Алекс Пламенов 
Бехар, наследник на Иванка Димитрова Бехар, 
собственик на имот с № 29338.058397 по КВС, 
образуван от имот с № 29338.058395 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3970

34. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
общава на Христо Ангелов Тошев, наследник 
на Иван Стоилов Ганишев, съсобственик на 
имот с № 29338.058470 по КВС, образуван от 
имот с № 29338.058466/058468/ по регистър към 
одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землище-

то на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3971

35. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Стойчо Борисов Георгиев, наследник на 
Димитър Занов Зашев (Димитър Зашев Занов), 
съсобственик на имот с № 29338.060490 по КВС, 
образуван от имот с № 29338.060470 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3972

36. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
общава на Кирил Георгиев Ангелов, Светломир 
Георгиев Ангелов и Спаска Борисова Галева, 
наследници на Ангел Петров Младенов, съсоб-
ственици на имоти с № 29338.060484 и 29338.060485 
по КВС, образувани от имот с № 29338.060472 по 
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се 
в землището на с. Живково, община Ихтиман, 
Софийска област, за постановяването на Решение 
№ 256 от 26.04.2022 г. на Министерския съвет, с 
което се отчуждават имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
3973

37. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
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щава на Васил Димитров Радев, наследник на 
Никола Димитров Радев, съсобственик на имоти 
с № 29338.060478 и 29338.060479 по КВС, образу-
вани от имот с № 29338.060474 по регистър към 
одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището 
на с. Живково, община Ихтиман, Софийска об-
ласт, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3974

38. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Валентин Василев Милкин, собственик 
на имоти с № 29338.062142 и 29338.062143 по КВС, 
образувани от имот с № 29338.062140 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3975

39. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Дорис Юриева Данева, Виолетка Иванова 
Церовска, Цветелина Петрова Давидова, Йордан 
Любомиров Церовски и Владимир Кръстев Це-
ровски, наследници на Йордан Георгиев Церовски, 
съсобственици на имот с № 29338.062237 по КВС, 
образуван от имот с № 29338.062236 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3976

40. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък 
Елин Пелин – Ихтиман“ на територията на об-
щина Ихтиман, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Румяна Иванова Николова, Иван 
Пламенов Тонков, Галина Пламенова Тонкова, 
Ирина Пламенова Иванова, Владислав Любенов 
Върбанов, Людмил Стоянов Николов, Кирил 
Ангелов Божилов, Цветан Кирилов Божилов, 
Виолета Тодорова Колева, Йордан Георгиев То-
доров и Елка Ангелова Тодорова, наследници 
на Йордан Георгиев Церовски, съсобственици 
на имот с № 29338.062433 по КВС, образуван 
от имот с № 29338.062432 по регистър към одо-
брения ПУП – ПП, намиращ се в землището 
на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3977

41. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
общава на наследниците на Велика Георгиева 
Стоилова, собственица на имот с № 29338.062450 
по КВС, образуван от имот с № 29338.062449 по 
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се 
в землището на с. Живково, община Ихтиман, 
Софийска област, за постановяването на Решение 
№ 256 от 26.04.2022 г. на Министерския съвет, с 
което се отчуждават имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
3978

42. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобща-
ва на Гергана Димитрова Филипова и Ваня Любе-
нова Филипова, наследници на Стоимен Йорданов 
Сотиров, съсобственици на имот с № 29338.062459 
по КВС, образуван от имот с № 29338.062458 по 
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се 
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в землището на с. Живково, община Ихтиман, 
Софийска област, за постановяването на Решение 
№ 256 от 26.04.2022 г. на Министерския съвет, с 
което се отчуждават имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
3979

43. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобща-
ва на Надя Чавдарова Величкова, наследница на 
Чавдар Димитров Кръстев, съсобственица на имо-
ти с № 29338.068005, 29338.068007 и 29338.068008 
по КВС, образувани от имот с № 29338.068003 по 
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се 
в землището на с. Живково, община Ихтиман, 
Софийска област, за постановяването на Решение 
№ 256 от 26.04.2022 г. на Министерския съвет, с 
което се отчуждават имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
3980

44. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Даниела Илиева Велчева, наследница 
на Кирил Димитров Янкулов, съсобственица на 
имоти с № 29338.068078 и 29338.068079 по КВС, 
образувани от имот с № 29338.068074 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3981

45. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-

щава на Георги Ангелов Боршуков, съсобственик 
на имоти с № 29338.068150 и 29338.068151 по КВС, 
образувани от имот с № 29338.068148 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3982

46. – ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ в качеството си на 
инвеститор на обект „Модернизация на железо-
пътната линия София – Пловдив: жп участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември, 
участък Елин Пелин – Ихтиман“ на територията 
на община Ихтиман, Софийска област, на ос-
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Мартин Емилов Ала-
джов, наследник на Стоян Йорданов Аладжов, 
съсобственик на имот с № 29338.068161 по КВС, 
образуван от имот с № 29338.068159 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3983

47. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
общава на Красимир Атанасов Керемидчийски, 
собственик на имот с № 29338.068180 по КВС, 
образуван от имот с № 29338.068176 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3984

48. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък 
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Елин Пелин – Ихтиман“ на територията на об-
щина Ихтиман, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Теодора Андреева Атанасова, 
съсобственица на имот с № 29338.068216 по КВС, 
образуван от имот с № 29338.068213 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3985

49. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Ценка Петкова Стоянова, наследница 
на Гергана Атанасова Петкова, съсобственица на 
имоти с № 29338.068297 и 29338.068298 по КВС, 
образувани от имот с № 29338.068295 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3986

50. – ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ в качеството си на 
инвеститор на обект „Модернизация на железо-
пътната линия София – Пловдив: жп участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември, 
участък Елин Пелин – Ихтиман“ на територията 
на община Ихтиман, Софийска област, на ос-
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Валя Георгиева Йор-
данова, наследница на Славка Сотирова Занева, 
съсобственица на имот с № 29338.068377 по КВС, 
образуван от имот с № 29338.068375 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3987

51. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Николай Бойков Латинин, наследник на 
Ангел Кръстев Латинин, съсобственик на имоти 
с № 29338.068468 и 29338.068469 по КВС, образу-
вани от имот с № 29338.068466 по регистър към 
одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището 
на с. Живково, община Ихтиман, Софийска об-
ласт, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3988

52. – ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ в качеството си на 
инвеститор на обект „Модернизация на железо-
пътната линия София – Пловдив: жп участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември, 
участък Елин Пелин – Ихтиман“ на територията 
на община Ихтиман, Софийска област, на ос-
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Петър Владимиров 
Пенчев, собственик на имот с № 29338.071107 
по КВС, образуван от имот с № 29338.071105 по 
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се 
в землището на с. Живково, община Ихтиман, 
Софийска област, за постановяването на Решение 
№ 256 от 26.04.2022 г. на Министерския съвет, с 
което се отчуждават имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
3989

53. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Галина Иванова Кръстева, наследница 
на Иван Кирилов Димитров, съсобственица на 
имот с № 29338.071117 по КВС, образуван от 
имот с № 29338.071115 по регистър към одобре-
ния ПУП – ПП, намиращ се в землището на 
с. Живково, община Ихтиман, Софийска об-
ласт, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
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може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3990

54. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък 
Елин Пелин – Ихтиман“ на територията на об-
щина Ихтиман, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав ната собстве-
ност съобщава на Милка Йорданова Маслева, 
Коста Йорданов Маслев и Цветанка Трайкова 
Джартова, наследници на Георги Йорданов Ге-
оргиев, съсобственици на имот с № 29338.071126 
по КВС, образуван от имот с № 29338.071124 по 
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се 
в землището на с. Живково, община Ихтиман, 
Софийска област, за постановяването на Решение 
№ 256 от 26.04.2022 г. на Министерския съвет, с 
което се отчуждават имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
3991

55. – ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ в качеството си на 
инвеститор на обект „Модернизация на железо-
пътната линия София – Пловдив: жп участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември, 
участък Елин Пелин – Ихтиман“ на територията 
на община Ихтиман, Софийска област, на ос-
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Снежана Георгиева 
Димитрова, наследница на Надка Спасова Кара-
джова, съсобственица на имот с № 29338.071234 
по КВС, образуван от имот с № 29338.071232 по 
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се 
в землището на с. Живково, община Ихтиман, 
Софийска област, за постановяването на Решение 
№ 256 от 26.04.2022 г. на Министерския съвет, с 
което се отчуждават имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
3992

56. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък 
Елин Пелин – Ихтиман“ на територията на об-
щина Ихтиман, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Иванка Кирилова Миладинова, 
съсобственица на имот с № 29338.071300 по КВС, 
образуван от имот с № 29338.071298 по регистър 

към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3993

57. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък 
Елин Пелин – Ихтиман“ на територията на об-
щина Ихтиман, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Стоимен Пенчов Катранджийски, 
наследник на Радка Стоянова Катранджийска, 
съсобственик на имот с № 29338.073367 по КВС, 
образуван от имот с № 29338.073366 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3994

58. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Галина Иванова Кръстева, наследница на 
Иван Кирилов Димитров и на Георги Димитров 
Петров, Албена Димитрова Алексиева, Гинка 
Илиева Колева, Яна Руменова Атанасова, Алек-
сандър Иванов Петров, Диана Иванова Петрова, 
Петър Кирилов Петров, Петранка Иванова Петро-
ва, Васил Иванов Георгиев и Илка Димитрова 
Чернева, наследници на Петър Митев Янкулов, 
съсобственици на имот с № 29338.073449 по КВС, 
образуван от имот с № 29338.073448 по регистър 
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в земли-
щето на с. Живково, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3995
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59. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин 
Пелин – Ихтиман“ на територията на община 
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
общава на Христо Димитров Джонев, Христо 
Валентинов Генов, Йорданка Любенова Захова, 
Мария Цанкова Михайлова, Николай Йорданов 
Маринов и Рени Георгиева Плеснева, наследници 
на Стоянка Вандова Пашкурова, съсобственици 
на имот с № 29338.073508 по КВС, образуван от 
имот с № 29338.073507 по регистър към одобре-
ния ПУП – ПП, намиращ се в землището на 
с. Живково, община Ихтиман, Софийска об-
ласт, за постановяването на Решение № 256 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3996

574. – Националната спортна академия „Васил 
Левски“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2 
от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по 
протокол № 20 от 23.06.2022 г. обявява конкурси 
за докторанти – държавна поръчка, за учебната 
2022/2023 г. в следните професионални направ-
ления:

Професионално  
направление  

и докторска програма

Редовна 
форма

Задочна 
форма

7.6. Спорт
Докторска програма „Теория 
и методология на спортната 
наука“

7 1

7.6. Спорт
Докторска програма „Спорт-
на психология“

1 –

1.3. Педагогика на обучени-
ето по …
Докторска програма „Физи-
ческото възпитание в обра-
зователната система“

2 –

7.4. Обществено здраве
Докторска програма „Кине-
зитерапия“

2 –

7.5. Здравни грижи
Докторска програма „Уел-
нес – промоция на здравето“

1 –

Всички конкурси са със срок за подаване 
на документи 2 месеца от обнародването на 
обявлението в „Държавен вестник“. Документи 
по конкурсите се подават в деловодството, стая 
№ 111, ет. 1 на НСА „Васил Левски“, София, Сту-

дентски град, ул. Акад. Стефан Младенов № 21. 
Необходимите документи и заявление-образец 
са публикувани на интернет страницата на НСА 
„Васил Левски“.
4119

3. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –  
Свищов, обявява конкурси за прием на редовни 
и задочни докторанти, обучение, финансирано от 
държавата, за учебната 2022/2023 г. в съответ-
ствие с Решение № 363 от 1.06.2022 г. на МС и 
Решение № 9 от 23 юни 2022 г. на академичния 
съвет. Кандидатите подават следните документи: 
1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за 
висше образование (ОКС „магистър“) и приложе-
нието към нея или нотариално заверено копие; 4. 
документ, удостоверяващ платена такса за учас-
тие в кандидатдокторантски конкурси (50 лв.); 
5. копие от лична карта. Срок за подаване на 
документи – 2 месеца от датата на обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи се подават 
в КСК Център, тел. 0631/66-381, и отдел ДАР, 
тел. 0631/66-362. 

Професио-
нално  

направ-
ление

Докторски  
програми

Обучение, 
финансирано 

от държа-
вата

ре-
довна

за-
дочна

3.8. Икономика 16 14

Политическа ико-
номия 1 -

Финанси, парично 
обръщение, кредит 
и застраховка
(финанси) 5 1

Финанси, парично 
обръщение, кредит 
и застраховка
(застраховане и со-
циално дело) - 2

Статистика и демо-
графия 1 1

Счетоводна отчет-
ност, контрол и ана-
лиз на стопанската 
дейност (счетовод-
ство) 1 1

Счетоводна отчет-
ност, контрол и ана-
лиз на стопанската 
дейност
(контрол и анализ) 1 1

Приложение на из-
числителната тех-
ника в икономиката 1 1

Световно стопан-
ство и МИО 1 1
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Професио-
нално  

направ-
ление

Докторски  
програми

Обучение, 
финансирано 

от държа-
вата

ре-
довна

за-
дочна

Планиране 1 1

Икономика и уп-
равление (Аграрна 
икономика) 1 1

Икономика и управ-
ление (Индустрия) 1 1

Икономика и управ-
ление (Туризъм) 1 1

Икономика и управ-
ление (Търговия) - 1

Маркетинг 1 1

3.7. Администрация и управление 4 4

Социално управле-
ние 2 2

Организация и уп-
равление извън сфе-
рата на материал-
ното производство 
(Публична админи-
страция) 2 2

Всичко 20 18

4086
4. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –  

Свищов, обявява конкурси за академична длъж-
ност главен асистент в област на висше образо-
вание 3. Социални, стопански и правни науки, 
професионално направление 3.7. Администрация 
и управление, научна специалност: „Социално 
управление“ – един, за нуждите на катедра 
„Мениджмънт“; „Организация и управление 
извън сферата на материалното производство 
(публична администрация)“ – един, за нуждите 
на катедра „Стратегическо планиране“, двата 
със срок 2 месеца от датата на обнародването в 
„Държавен вестник“. Документи – в академията, 
отдел „Докторантура и академично развитие“, 
тел. 0631/66-362.
4113

38. – Университетът по архитектура, строи-
телство и геодезия – София, обявява конкурси 
за заемане на академични длъжности, както 
следва: професор в област на висше образование 
5. Технически науки, професионално направле-
ние 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 
научна специалност „Строителни материали и 
изделия и технология на производството им“, 
за нуждите на катедра „Строителни материали 
и изолации“ – един, със срок 3 месеца; доцент 
в област на висше образование 5. Технически 
науки, професионално направление 5.7. Архи-
тектура, строителство и геодезия, за нуждите на 
катедра „Технология на архитектурата“ – двама, 

със срок 3 месеца; главен асистент в област 
на висше образование 5. Технически науки, 
професионално направление 5.7. Архитектура, 
строителство и геодезия, научна специалност 
„Строителни материали и изделия и технология 
на производството им“, за нуждите на катедра 
„Строителни материали и изолации“ – един, със 
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи по конкурсите се подават в 
отдел „Човешки ресурси“, сграда ректорат, София, 
бул. Христо Смирненски № 1, тел. 02/866-90-54.
4058

71. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява въз основа на Решение № 363 от 1.06.2022 г. 
на Министерския съвет и решение на Академичния 
съвет от 27.06.2022 г. докторантури за учебната 
2022/2023 г. по следните специалности:

Ши-
фър

Области на висше обра-
зование, професионални 
направления и докторски 

програми

Форми на 
обучение

ре-
довна

за-
дочна

7.1. Медицина  

 Обща хирургия 4 -

 Обща медицина - 1

 
Хигиена (вкл. трудова, ко-
мунална, училищна, ради-
ационна, хранене и др.)

1 -

 Анестезиология и интензив-
но лечение 1 -

 Акушерство и гинекология 1 -

Всичко 7 1

За участие в конкурса се подават следните 
документи: 1. заявление до ректора; 2. нотариално 
заверено копие от диплома за придобита обра-
зователно-квалификационна степен „магистър“ с 
приложението или уверение за успешно положени 
държавни изпити; 3. автобиография (европейски 
формат); 4. списък с публикациите, ако има та-
кива; 5. апликационен формуляр; 6. документ за 
платена такса за изпит по специалност и изпит 
по чужд език; 7. две снимки. Срок за подаване 
на документи за участие в конкурсите за докто-
рантури в Медицинския университет – Плевен – 2 
месеца считано от датата на обнародването в 
„Държавен вестник“. Приемът на документи се 
извършва в Медицинския университет – Плевен, 
ул. Климент Охридски № 1, ет. 2, стая № 247, сл. 
тел. 064/884-103.
4118

6. – Русенският университет „Ангел Кън-
чев“ обявява конкурси за: главен асистент по 
професионално направление 1.3. Педагогика 
на обучението по..., специалност „Българска 
литература (Нова българска литература)“, със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“ за нуждите на катедра БЕЛИИ, фа-
култет „Природни науки и образование“ – един; 
главен асистент по професионално направление 
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8. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 357 по 
протокол № 56 от 26.05.2022 г. на СОС е одобрен 
проект за подробен устройствен план – план за ре-
гулация на УПИ VІІІ-189, 190, 191 „за ЖС“, кв. 12а, 
м. Ж.к. Люлин – 5 мр, представляващ неразделна 
част от плана за регулация на м. Люлин – 5 мр 
в граници (включително): бул. Райко Даскалов, 
бул. Панчо Владигеров, бул. Петър Дертлиев и 
бул. Добринова скала, одобрен с Решение № 411 
по протокол № 21, т. 22, от 19.07.2012 г. на СОС 
и Решение № 821 по протокол № 66, т. 9, от 
6.12.2018 г. на СОС за поправка на ОФГ. Решени-
ето и одобреният проект на подробен устройствен 
план са публикувани на интернет страницата на 
Столичната община – Направление „Архитектура 
и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени 
за запознаване в Район „Люлин“. 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 „Люлин“ 
и се изпращат в Административния съд – Со-
фия-град, от дирекция „Правно-нормативно 
обслужване“ на Направление „Архитектура и 
градоустройство“ на Столичната община.
4066

4.5. Математика, специалност „Математическо 
моделиране и приложение на математиката“, със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“ за нуждите на катедра ПМС, факултет 
„Природни науки и образование“ – един; доцент 
по професионално направление 1.2. Педаго-
гика, специалност „Теория на възпитанието и 
дидактика (Социална педагогика)“, със срок 3 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“ 
за нуждите на катедра „Педагогика“, факултет 
„Природни науки и образование“ – един; доцент 
по професионално направление 1.2. Педагогика, 
специалност „Теория на възпитанието и дидак-
тика (Предучилищна педагогика)“, със срок 3 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“ 
за нуждите на катедра „Педагогика“, факултет 
„Природни науки и образование“ – един; доцент 
по професионално направление 3.7. Администра-
ция и управление, специалност „Управление на 
проекти и регионална политика“, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“ 
за нуждите на катедра „Бизнес развитие и ино-
вации“, факултет „Бизнес и мениджмънт“ – един. 
Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); по-
даване на документи – доц. д-р Орлин Петров, 
отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет 
№ 1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
4102

23. – Институтът по математика и инфор-
матика при БАН – София, обявява конкурс за 
главен асистент в област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.5. Математика, 
научна специалност „Теория на вероятностите и 
математическа статистика“ – един, за нуждите на 
ИМИ – БАН, със срок 2 месеца от обнародването 
на обявата в „Държавен вестник“. Документите се 
подават в отдел „Човешки ресурси“ на института, 
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-05.
4055

16. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 398 по 
протокол № 57 от 9.06.2022 г. на СОС се одобрява 
проект за изменение на плана за улична регула-
ция (ИПУР) на м. Кв. Бенковски между о.т. 1 и 
о.т. 2, план за улична регулация (ПУР) за откри-
ване на нова улица от о.т. 2а (нова) до о.т. 221 
(нова), създаване на пешеходна алея и сервитут 
за водопровод ∅ 200Ч; план за регулация (ПР) 
за създаване на нов УПИ І-180 – „за офис, склад 
и безвредно производство“, в нов кв. 96а, м. Кв. 
Бенковски, и план за застрояване (ПЗ) на нов 
УПИ І-180 – „за офис, склад и безвредно произ-
водство“, в нов кв. 96а, м. Кв. Бенковски, район 
„Сердика“. Проектът е изложен в Район „Серди-
ка“. Решението и одобреният проект за подробен 
устройствен план са публикувани на интернет 
страницата на Столичната община – Направление 
„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 обнародва-
нето. Жалбите се подават в Район „Сердика“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
4146

18. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 353 по 
протокол № 56 от 26.05.2022 г. на СОС са одоб-
рени план за регулация и план за застрояване 
на УПИ I-113 – „за търговска дейност, бензино-
станция, газостанция, зарядна станция, общест-
вено обслужване и ТИР паркинг“, кв. 4а (нов), 
м. Чепинци – Кравеферма „Д-р Пашов“, район 
„Кремиковци“, изменение на план за улична 
регулация между о.т. 16 и о.т. 17, създаване на 
нова улица от о.т. 23 (нова) до о.т. 34 (нова) и 
план-схеми за инженерната инфраструктура 
по чл. 108 от ЗУТ по части „Водоснабдяване“, 
„Електрическа“ и схема за вертикално планиране. 
Проектите са изложени в Район „Кремиковци“. 
Решението е публикувано на интернет стра-
ницата на Столичната община – Направление 
„Архитектура и градоустройство“ (https://nag.
sofia.bg/). Решението може да бъде обжалвано 
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Админи-
стративния съд – София-град, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите 
се подават в Район „Кремиковци“ и се изпра-
щат в Административния съд – София-град, от 
дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
4065

27. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 349 
по протокол № 56 от 26.05.2022 г. на СОС е 
одобрен проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на 
техническата инфраструктура – ел. кабел СрН и 
водопровод до ПИ с идентификатор 56624.7201.836 
по КККР на с. Плана, район „Панчарево“, и оп-
ределяне на сервитутните линии на мрежите и 
съоръженията. Решението и одобреният проект на 
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ПУП са публикувани на интернет страницата на 
Столичната община – Направление „Архитектура 
и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени 
за запознаване в Район „Панчарево“. Решение-
то може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – Со-
фия-град, в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район 
„Панчарево“ и се изпращат в Административния 
съд – София-град, от дирекция „Правно-норма-
тивно обслужване“ на Направление „Архитектура 
и градоустройство“ на Столичната община.
4064

41. – Столичната община на основание чл. 25, 
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС 
е издадена заповед за отчуждаване на недвижим 
имот във връзка с реализацията на обект: „Ули-
ца-тупик от о.т. 2а до о.т. 2е, кв. 7а, вилна зона 
„Косанин дол“, район „Панчарево“ – София“, а 
именно Заповед № СОА22-РД40-96 от 31.05.2022 г. 
на кмета на Столичната община за отчуждаване 
на поземлен имот с проектен идентификатор 
04234.6944.3108 (незастроен), с площ 143 кв. м съг-
ласно скица-проект, представляващ реална част 
от поземлен имот с идентификатор 04234.6944.36 
по КККР на район „Панчарево“, одобрени със 
Заповед № РД-18-51 от 3.11.2011 г. на изпълнител-
ния директор на АГКК. Собственикът на имота 
не е установен.
4114

49. – Столичната община на основание чл. 25, 
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са 
издадени заповеди за отчуждаване на недвижими 
имоти във връзка с реализацията на обект: „Ул. 
Екатерина Ненчева в участъка от ул. Чавдар 
Мутафов до бул. Симеоновско шосе, м. Вито-
ша ВЕЦ Симеоново, от о.т. 1176 – о.т. 1178 –  
о.т. 117е – о.т. 117а – о.т. 4г – о.т. 4 – о.т. 49 –  
о.т. 3, обслужващ кв. 37, кв. 36, кв. 3б и кв. 4, 
и улица о.т. 117а – о.т. 80д, обслужващ кв. 3б, и 
терен, отреден за корекция на река и озеленя-
ване“, както следва: Заповед № СОА22-РД40-35 
от 15.04.2022 г. на кмета на Столичната община 
за отчуждаване на поземлен имот с проектен 
идентификатор 68134.905.432 (застроен), с площ 
51 кв. м и сграда с идентификатор 68134.905.753.2, 
с площ 94 кв. м съгласно скица-проект за из-
менение на КККР, издадена от СГКК – София, 
представляващ реална част от поземлен имот с 
идентификатор 68134.905.753 по КККР на район 
„Лозенец“, одобрени със Заповед № РД-18-739 
от 21.11.2017 г. на изпълнителния директор на 
АГКК; собственикът на имота не е установен; 
Заповед № СОА22-РД40-37 от 15.04.2022 г. на 
кмета на Столичната община за отчуждаване 
на поземлен имот с проектен идентификатор 
68134.905.424 (незастроен), с площ 32 кв. м съглас-
но скица-проект за изменение на КККР, издадена 
от СГКК – София, представляващ реална част от 
поземлен имот с идентификатор 68134.905.756 по 
КККР на район „Лозенец“, одобрени със Заповед 
№ РД-18-739 от 21.11.2017 г. на изпълнителния ди-
ректор на АГКК; имотът е собственост на Люба 
Стефанова Шайлекова; Заповед № СОА22-РД40-39 

от 15.04.2022 г. на кмета на Столичната община 
за отчуждаване на поземлен имот с проектен 
идентификатор 68134.905.420 (незастроен), с площ 
88 кв. м съгласно скица-проект за изменение на 
КККР, издадена от СГКК – София, представля-
ващ реална част от поземлен имот с идентифика-
тор 68134.905.1796 по КККР на район „Лозенец“, 
одобрени със Заповед № РД-18-739 от 21.11.2017 г. 
на изпълнителния директор на АГКК; имотът е 
собственост на Веско Асенов Дуралиев; Заповед 
№ СОА22-РД40-38 от 15.04.2022 г. на кмета на 
Столичната община за отчуждаване на поземлен 
имот с проектен идентификатор 68134.905.421 
(незастроен), с площ 104 кв. м съгласно ски-
ца-проект за изменение на КККР, издадена от 
СГКК – София, представляващ реална част от 
поземлен имот с идентификатор 68134.905.1797 по 
КККР на район „Лозенец“, одобрени със Заповед 
№ РД-18-739 от 21.11.2017 г. на изпълнителния 
директор на АГКК; имотът е собственост на 
Веско Асенов Дуралиев.
4115

6. – Община Аксаково на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – план за регулация (ПУП – ПР) за из-
менение на улична регулация за част от кв. 21 
и кв. 23 по действащия регулационен план на 
с. Долище, община Аксаково, състоящо се в про-
мяна на улица между о.т. 68 – о.т. 69 – о.т. 183 –  
о.т. 70 – о.т. 71 – о.т. 72 в кв. 21 и между о.т. 92 –  
о.т. 94 – о.т. 95 – о.т. 96 – о.т. 99 – о.т. 105 –  
о.т. 146 в кв. 23. Проектът за ПУП е изложен за 
разглеждане в техническата служба на Община 
Аксаково, ет. 4, стая 4. Приемен ден на техничес-
ката служба е всеки вторник от 9 до 12 ч. и от 
13 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта за ПУП до кмета на община Аксаково.
4088

15. – Община Благоевград на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 190 
по протокол № 9 от 27.05.2022 г. на Общинския 
съвет – Благоевград, е одобрен подробен устрой-
ствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за 
трасе на кабел НН до имот № 106.2063 за външно 
ел. захранване на имоти № 106.2063 и № 106.2064 
в местността Требаница, по плана на новообра-
зуваните имоти на землище с. Дъбрава, община 
Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и огра-
ничаващи ползването на имот с идентификатор 
24367.106.462 (местен път – общинска собственост) 
по кадастралната карта на землище с. Дъбрава, 
община Благоевград. Решението подлежи на 
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, 
пред Административния съд – Благоевград.
4103

5. – Община гр. Нова Загора, област Сливен, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за ПУП – парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за обект: 
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„Трасе на кабел ниско напрежение от трафопост 
в земеделска територия, ПИ с идентификатор 
48725.38.439, землище с. Млекарево, до УПИ III-
351, кв. 71 по ПУП на с. Млекарево, община Нова 
Загора, област Сливен“, с който се засяга ПИ 
48725.38.439 по КККР на с. Млекарево, община 
Нова Загора, област Сливен. Проектът е изложен 
за разглеждане в отдел КРВП на общината. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания до общинската админи-
страция в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
4056

5а. – Община гр. Нова Загора, област Сливен, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за ПУП – парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за обект: 
„Трасе на кабели ниско напрежение от трафопост 
в земеделска територия, ПИ с идентификатор 
27245.59.2, землище с. Еленово, до УПИ XI-12 и 
УПИ Х-12, кв. 66 по ПУП на с. Еленово, община 
Нова Загора, област Сливен“, с който се засяга 
ПИ 27245.59.2 по КККР на с. Еленово, община 
Нова Загора, област Сливен. Проектът е изложен 
за разглеждане в отдел КРВП на общината. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания до общинската админи-
страция в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
4057

7. – Община Свищов на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен 
устройствен план (ПУП) – план за регулация и 
застрояване (ПРЗ) на УПИ I – „за сеновал“, и 
УПИ II – „за силажно стопанство“, УПИ I – „за 
стадион“, и УПИ II – „за спорт“, кв. 1; УПИ I и 
УПИ II, кв. 2; УПИ I, УПИ II и УПИ III, кв. 3; 
УПИ I, УПИ II и УПИ III, кв. 4; УПИ I, УПИ II, 
УПИ III, УПИ IV и УПИ V, кв. 7; УПИ I, УПИ 
II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ VI, кв. 8; 
УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV и УПИ V,  
кв. 9, и УПИ I, УПИ II, УПИ III и УПИ IV, 
кв. 10, по действащия план на с. Совата, община 
Свищов, за обединяване и разделяне на УПИ, 
поставяне на регулационните им граници по 
имотните по § 8 от преходните разпоредби (ПР) 
на ЗУТ, премахване на ненужни пътни връзки 
и обособяване на нови такива за осигуряване 
на достъп към новообособените УПИ и устано-
вяване на нов устройствен режим и нормиране 
с пределнодопустими устройствени показатели 
съобразно начина и характера на бъдещото за-
строяване. Проектът е изложен за разглеждане 
в стая № 22 в сградата на общината и може да 
бъде разгледан всеки работен ден от 8,30 до 12 ч. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
4062

65. – Община Силистра на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица 
по чл. 131 от ЗУТ, че Общинският съвет – Си-
листра, с Решение № 803 от 26.05.2022 г. одоб-
рява изменение на подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларна схема (ПС) за изграждане 
на външно кабелно електрозахранване от ТП 
„Богдан Хмелницки“ до нов кабелен шкаф за 
ПИ с идентификатор 66425.501.1559 по КККР на 
гр. Силистра. Проектите се намират в дирекция 
УТ при Община Силистра. На основание чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ решението подлежи на 
обжалване чрез Община Силистра до Админи-
стративния съд – Силистра.
4061

75. – Община Силистра на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – из-
менение на план за изграждане на отклонение 
от газоразпределителна мрежа на гр. Силистра в 
извънурбанизираната територия на гр. Силистра и 
с. Калипетрово, община Силистра. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обна-
родването на обявлението в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните страни могат да се запознаят 
с проекта в сградата на Община Силистра и да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания до общинската администрация.
4077

76. – Община Силистра на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица 
по чл. 131, че Общинският съвет – Силистра, с 
Решение № 806 от 26.05.2022 г. одобрява изменение 
на подробен устройствен план (ПУП) – парцела-
рен план (ПП) за изграждане на водопроводно 
отклонение за ПИ с идентификатор 66425.505.124 
по КККР на гр. Силистра, община Силистра. 
Проектите се намират в дирекция УТ при Община 
Силистра. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ решението подлежи на обжалване 
чрез Община Силистра до Административния 
съд – Силистра.
4078

715. – Община Сърница на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за разглеждане 
и одобряване проект на ПУП – схема за трасе 
за изграждане на КСН, КЛ НН и нов БКТП 
в махала Бардуче, землището на гр. Сърница, 
община Сърница. Съобразно представения про-
ект – изграждане на нов подземен кабел 20 kV от 
съществуваща КЛ 20 kV, който е в обхват от ПИ 
70648.132.431 (публична държавна собственост, с 
НТП – „за път от републиканската пътна мре-
жа“), преминава през ПИ 70648.132.430 (публична 
общинска собственост, с НТП – „за селскосто-
пански, горски, ведомствен път“) и достига до 
границата на ПИ 70648.132.210, в който ПИ ще 
се изгражда нов БКТП „Бардуче“, откъдето ще 
тръгва нова КЛ НН 1 kV до нови КРШ1 и КРШ2, 
преминава през ПИ 70648.132.425 (публична об-
щинска собственост, с НТП – „за селскостопан-
ски, горски, ведомствен път“) и достига до ПИ 
70648.1.340 (публична общинска собственост, с 
НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен 
път“), в който ще попада КРШ2 в махала Бар-
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дуче, по КК на гр. Сърница, община Сърница. 
Дължината на трасето е 239,8 л. м. Сервитутните 
ивици на трасето са съобразени с действащата 
нормативна уредба. Проектът се намира в сградата 
на общинската администрация – Сърница, ет. 3, 
отдел ТСУ. Съобразно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ се 
предоставя възможност на заинтересованите лица 
в едномесечен срок от датата на обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“ да 
представят в деловодството на Община Сърница 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта.
4089

390. – Община Шабла на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че 
е изработен проект за ПУП – ПЗ (план – застро-
яване) за ПИ 83017.56.31 по кадастралната карта 
на гр. Шабла за изграждане на базова станция 
на „Мобилтел“ – ЕАД. В едномесечен срок от 
обнародване на обявлението в „Държавен вест-
ник“ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация – Шабла 
(техническа служба), стая 105.
4087

167. – Община с. Кирково, област Кърджали, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от 
ЗУТ, че с Решение № 338 от протокол № 27 от 
26.05.2022 г. на Общинския съвет – с. Кирково, 
е одобрен проект за изменение на подробен 
устройствен план – план за улична регулация 
за улици с ос.т. 49-56-60 и ос.т. 56-59-63-62, ко-
ето изменение води и до изменение на плана 
за регулация (ПР) на урегулирани поземлени 
имоти (УПИ) от кв. 12, 13, 14 и 18 по плана на 
с. Домище, община Кирково, област Кърджали. 
С проекта за изменение на уличната регулация 
се заличават предвидените, но нереализирани в 
регулационния план на с. Домище, община Кир-
ково, улични регулации с ос.т. 49-56-60 и ос.т. 56-
59-63-62, като уличната регулация се прокарва по 
съществуващи на място асфалтирани пътища и 
се образуват нови улици с ос.т. 62а-165-164-163-162-
161-160-159-158-157-156-155-154-153-152-151-150-149 
и ос.т. 47а-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-
144-145-146-147-148. С проекта за изменение на 
регулацията за урегулираните поземлени имоти 
(УПИ) от посочените квартали се променят 
границите на част от ypeгулираните поземлени 
имоти, като регулационните им граници към 
новообразуваните улици се поставят по уличните 
регулационни линии и някои УПИ преминават 
към друг квартал и стават, както следва:

за кв. 12: УПИ Х-99, XI-99, 98 и XIІ-99 се 
заличават и новообразувани със същите номера 
преминават към кв. 14;

за кв. 13: УПИ IX след промяната преминава 
към кв. 14, а една част остава в новообразува-
ната улица;

УПИ X от кв. 13 се заличава, като една 
част – новообразуван УПИ X, си остава към 
кв. 13, а другата става част от новообразуваната 
улица и обособен остров – терен зa озеленяване;

за кв. 18: УПИ І-102 и ІІ-102 се обединяват в 
един УПИ І-102 с нова площ и граници, а УПИ 
ІІ-102 се заличава, като новообразуваният УПИ 
преминава към кв. 14;

променят се границите към новообразуваната 
улична регулация за УПИ от кв. 18 с номера ІІІ-
122, IV-122, V-123, VI-125, VII-126, 128;

УПИ VІІI-128, 126 от кв. 18 се заличава, като 
една част от площта преминава към новообра-
зуван УПИ VII-126, 128 от кв. 18, друга остава 
в новообразуван тупик, а трета преминава към 
новообразуван УПИ IX-128, 127, 126 към кв. 22;

новообразуваните УПИ X-129, XI-130, XII-
130 отиват към кв. 22, както и за УПИ XIII-130, 
XIV-131 и XV-132 се променя кварталът: от кв. 18 
стават от кв. 22.

Пред лицето на новообразувани УПИ X-129, 
ХІ-130, XII-130 от кв. 22 и улица с ос.т. 65-64-62а-
165 се образува уширение към посочения участък 
от уличната регулация.

Проектът се одобрява съгласно нанесените 
изменения със зелен и кафяв цвят линии, щрихи 
и надписи. 

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ реше-
нието подлежи на обжалване в 30-дневен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ пред съда по местонахождението на не-
движимите имоти чрез кмета на община Кирково.
4152

4. – Община с. Мирково, Софийска област, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересованите лица, че с Решение № 477 от 
протокол № 32 от 26.05.2022 г. на Общинския 
съвет – с. Мирково, е одобрен ПУП – парцеларен 
план за елементите на техническата инфраструк-
тура (канализация) на с. Бенковски, община Мир-
ково, преминаваща през ПИ с идентификатори 
03842.108.21,03842.61.16, 03842.56.54, 03842.56.95 по 
КККР на с. Бенковски, с възложител Община 
Мирково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Община Мирково до Административния 
съд – София област.
4173

Върховният административен съд на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобща-
ва, че е постъпило оспорване от Национално 
сдружение на частните болници на 8.06.2022 г. и 
МБАЛ „Сърце и мозък“ – ЕАД, на 9.06.2022 г., 
двете насочени срещу Договор № РД-НС-01-4-13 
от 29.04.2022 г. за изменение и допълнение на 
Националния рамков договор за медицинските 
дейности между Националната здравноосигу-
рителна каса и Българския лекарски съюз за 
2020 – 2022 г., обн., ДВ, бр. 37 от 2022 г., по което 
е образувано адм. д. № 5915/2022 г. по описа на 
Върховния административен съд, насрочено за 
10.11.2022 г. от 14 ч., зала 2, като всеки, който 
има правен интерес, може да се присъедини към 
оспорването или да встъпи като страна наред с 
административния орган до началото на устните 
състезания при всяко положение на делото, без 
да има право да иска повтаряне на извършени 
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процесуални действия, като представи молба за 
присъединяване или за встъпване и препис за 
връчване на насрещните страни.
4110

Административният съд – Видин, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпила жалба от Ивайло Кирилов Геор-
гиев от с. Сланотрън, област Видин, с която се 
оспорва Заповед № 28 от 1.06.2020 г. на директора 
на регионалната библиотека „Михалаки Георги-
ев“ – Видин, с искане за обявяване на нищожност, 
по която е образувано адм. д. № 101/2022 г. по 
описа на Административния съд – Видин, което 
е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 3.10.2022 г. от 10 ч.
4134

Административният съд – Кюстендил, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
АПК обявява, че е постъпил протест на прокурор 
от Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу 
разпоредбите на чл. 30, ал. 1 и 2 от Наредбата 
за определянето и администрирането на мест-
ните такси и цени на услуги на територията на 
община Бобов дол, приета с Решение № 231 по 
протокол № 12 от 27.12.2018 г. на ОбС – Бобов дол. 
Протестиращият прокурор релевира материална 
незаконосъобразност на оспорените текстове от 
наредбата поради противоречие с норми от ЗМДТ. 
Прави се искане за отмяна на оспорените разпо-
редби на нормативния административен акт. По 
жалбата е образувано адм. д. № 219/2022 г. по 
описа на Административния съд – Кюстендил, 
насрочено за 14.09.2022 г. от 10,30 ч.
4117

Административният съд – Пазарджик, VII 
състав, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съ-
общава, че е постъпил протест на Окръжна 
прокуратура – Пазарджик, срещу Решение № 49, 
прието с протокол № 2 от 24.02.2022 г. от Общин-
ския съвет – Велинград, за изменение на общ 
устройствен план на Велинград, с. Драгиново и 
землищата им в частта, в която е одобрено изме-
нение за ПИ с идентификатор № 10450.503.1207, 
ПИ № 10450.503.1376, ПИ № 10450.503.1377 и 
ПИ № 10450.503.1378, намиращи се в строител-
ните граници на Велинград и попадащи в УПИ 
I – „за озеленяване“, кв. 571 по действащия ре-
гулационен план на Велинград, между ул. Осми 
март и бул. Съединение, кв. Чепино, за които се 
обособява рекреационно-устройствена зона. По 
протеста е образувано адм. д. № 277/2022 г. по 
описа на Административния съд – Пазарджик, 
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 12.07.2022 г. 
от 11 ч. Заинтересованите лица имат право да 
се конституират като ответници в едномесечен 
срок от деня на обнародване на настоящото обяв-
ление чрез подаване на заявление пред съда със 
съдържание по чл. 215, ал. 5 от ЗУТ.
4139

Административният съд – Русе, на основание 
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК 
съобщава, че е постъпила жалба от Андрей Же-
лязков Желязков от гр. Русе, с която са оспоре-
ни чл. 33, ал. 2 и чл. 34, ал. 1 от Наредба № 18 

за обществения ред при ползване на превозни 
средства на територията на община Русе, приета 
от Общинския съвет – Русе, с Решение № 881 
по протокол № 32 от 19.04.2022 г. Въз основа 
на жалбата е образувано адм. д. № 223/2022 г. 
по опи са на Административния съд – Русе – ІІ 
състав, насрочено за 14.09.2022 г. от 10,30 ч.
4104

Административният съд – София-град, на 
основание чл. 218, ал. 2 от Закона за устройство 
на територията съобщава, че е постъпила жалба 
от Цветан Пецев Василев чрез пълномощник адв. 
Малинова против Решение № 758 по протокол 
№ 43 от 25.11.2021 г. на Столичния общински 
съвет (ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г.) в частта на 
УПИ VІа-121, ПИ 49597.1703.124, кв. 29; УПИ 
ХІ-1703, 112 „за ЖС“, ПИ 49597.1703.112 и УПИ 
ХІІ-1703, 965 „за ЖС“, ПИ 49597.1703.965, кв. 29, 
с. Мърчаево, район „Витоша“ – Столична община, 
по която е образувано адм. д. № 4212/2022 г. по 
описа на Административния съд – София-град,  
ІІ отделение, 27 състав, насрочено за 20.09.2022 г. 
от 10,30 ч. Заинтересованите лица могат да подадат 
молба за конституиране като ответници в едно-
месечен срок от обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“.
4068

Административният съд – София-град, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административ-
нопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила 
жалба от Национална асоциация „Българско Чер-
номорие“, Община Габрово и Момчил Румянов 
Русев против Решение № 894 от 30.12.2021 г. на 
Министерския съвет за приемане на План за уп-
равление на Природен парк „Българка“, по която 
е образувано адм. д. № 3454/2022 г., насрочено за 
14.10.2022 г. от 14,15 ч.
4069

Административният съд – София-град, съоб-
щава на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 
от Административнопроцесуалния кодекс, че по 
постъпило оспорване на разпоредбата на чл. 3а 
и 3б от Наредбата за обществения ред на тери-
торията на Столична община, приета с Решение 
№ 45 от Столичния общински съвет по протокол 
№ 46 от заседание, проведено на 27.01.2022 г., е 
образувано адм. д. № 4439/2022 г. по описа на 
Административния съд – София-град, насрочено 
за 7.10.2022 г. Лицата, които имат правен интерес, 
могат да се присъединят към оспорването или да 
встъпят като страна наред с административния 
орган до началото на устните състезания при 
всяко положение на делото, без да имат право 
да искат повтаряне на извършени процесуални 
действия, като подадат заявление до съда с при-
ложени към него преписи за другите страни в 
производството.
4070

Административният съд – София-град, на 
основание чл. 181 от Административнопроцесу-
алния кодекс съобщава, че е постъпила жалба 
на Сдружение „Гражданска инициатива за об-
ществен и релсов транспорт“ със седалище и 
адрес на управление в гр. София, представлявано 
от Даниела Вуковска, срещу Решение № 169 от 
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24.03.2022 г. на Столичния общински съвет, по 
която е образувано адм. д. № 3624/2022 г. по описа 
на Административния съд – София-град, ХXІV 
тричленен състав, насрочено за 7.10.2022 г. от 14 ч.
4140

Административният съд – София-град, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административ-
нопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила 
жалба от Волен Николов Сидеров срещу Заповед 
№ РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Запо-
вед № РД-01-991 от 2.12.2021 г. на министъра на 
здравеопазването, по която е образувано адм. д. 
№ 1654/2022 г. по описа на Административния 
съд – София-град, VІ тричленен състав, насрочено 
за 14.10.2022 г. от 9,30 ч.
4174

Административният съд – Ямбол, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК 
съобщава, че от Районна прокуратура – Ямбол, 
са оспорени разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3 и 
чл. 13, ал. 2 от Наредбата за реда и условията 
за отпускане и изплащане на еднократна фи-
нансова помощ за стимулиране раждането и 
отглеждането на деца в община Ямбол, по което 
е образувано адм. дело № 191/2022 г. по описа 
на Административния съд – Ямбол, насрочено 
за 8.09.2022 г. от 10 ч.
4133

Районният съд – Видин, 7 граждански състав, 
призовава ответника Иоанис Манятис, роден на 
30.05.1983 г., гражданин на Република Гърция, 
с неизвестен адрес, в двуседмичен срок от об-
народването в „Държавен вестник“ да се яви в 
Районния съд – Видин, стая № 10, за връчване 
на препис от искова молба ведно с приложения-
та по гр. д. № 276/2022 г. по описа на Районния 
съд – Видин. Гражданско дело № 276/2022 г. по 
описа на Районния съд – Видин, е образувано по 
предявени от Марина Лъчезарова Ивова обектив-
но съединени искове с правно основание чл. 127, 
ал. 2 и чл. 127а, ал. 2 от СК. В случай че не се 
яви, за да получи съдебните книжа в указания 
срок, съдът ще му назначи особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4169

Районният съд – Дупница, І състав, ГО, призо-
вава Иванка Милчова Митина с последен адрес: 
с. Сапарево, ул. Шипка № 12, община Сапарева 
баня, област Кюстендил, сега с неизвестен адрес, 
да се яви в съда на 11.10.2022 г. в 10,15 ч. като 
ответник по гр. д. № 20221510100190/2022 г., заве-
дено от Бойка Асенова Митина. Ответникът да 
посочи съдебен адрес, в противен случай делото 
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4175

Пловдивският районен съд, V граждански 
състав, призовава Георги Николов Фурнаджиев, с 
неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.09.2022 г. 
в 13 ч. като ответник по гр. д. № 11135/2003, заве-
дено от Иван Добрев Попов от Пловдив, Невена 
Иванова Попова от Пловдив, Мирена Иванова 
Попова от Пловдив, Ана Симеонова Гатева от 
Пловдив, Георги Василев Гатев от Пловдив, Ва-
сил Николов Фурнаджиев от Пловдив, Недялка 
Стефанова Фурнаджиева от Пловдив, Емилия 

Емилова Гатева от Пловдив, Пламен Емилов 
Гатев от Пловдив, Славчо Борисов Варадинов 
от Пловдив, Младенка Тодорова Варадинова от 
Пловдив, Таня Тодорова Китова от Пловдив и 
Борислав Димитров Китов от Пловдив с правно 
основание чл. 34 от ЗС. Ако въпреки публикацията 
ответникът не се яви в съда при разглеждане на 
делото, съдът му назначава особен представител.
4084

Софийският районен съд, трето гражданско 
отделение, 149 състав, призовава Харджийт Сингх,  
с неизвестен адрес в България, да се яви в съда 
на 11.10.2022 г. в 15 ч. като заинтересована стра-
на по гр.д. № 64447/2021 г., заведено от АСП 
ДСП Възраждане, с правно основание чл. 26 
ЗЗДет. Страната да посочи съдебен адрес, в про-
тивен случай делото ще се гледа при условията 
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4147

Софийският районен съд, 69 състав, призовава 
в двуседмичен срок от обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“ Паоло Маноел Дос Сантос 
Круз, гражданин на Португалия, без регистрация 
и постоянен адрес в Република България, с неиз-
вестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията 
на Софийския районен съд, второ гражданско 
отделение, 69 състав, София, бул. Цар Борис 
ІІІ № 54, да получи препис от исковата молба и 
приложенията по гр.д. № 46850/2021 г., подадена 
от „Топлофикация София“ – ЕАД, с правна квали-
фикация чл. 422 ГПК, да подаде писмен отговор, 
както и да посочи съдебен адрес. В случай че не 
се яви, за да получи съдебните книжа в указания 
срок, съдът ще му назначи особен представител.
4148

Районният съд – Средец, призовава Ергюн 
Демир, гражданин на Република Турция, с неиз-
вестен адрес, като ответник по гр. д. № 43/2022 г. 
по описа на съда, заведено от Керана Кунева 
Койчева, с адрес Средец, ул. Военни блокове № 11, 
ет. 1, да се яви в канцеларията на деловодството в 
двуседмичен срок от обнародване на съобщението 
в „Държавен вестник“, за да получи препис от 
исковата молба и приложенията към нея. При 
неявяване книжата ще се смятат за редовно връ-
чени и на ответника ще бъде назначен особен 
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4085

Варненският окръжен съд, ХІІ състав, обявява, 
че е образувано гр.д. № 849 по описа за 2020 г. 
на ВОС, ХІІ състав, по искания на КПКОНПИ 
за отнемане на имущество, както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Стефан Тодоров 
Райков, ЕГН 7407071209:

– сума в размер на 100 лв., представляваща 
равностойността на дружествени дялове от 
капитала на „Тера Транс Билд“ – ЕООД, ЕИК 
202177745, със седалище и адрес на управление: 
Варна, район „Приморски“, ж.к. Чайка, бл. 3, 
вх. А, ап. 13;

– сума в общ размер на 488,09 лв., представ-
ляваща погасителни вноски по кредит след 
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16.03.2010 г. и през 2011 г. по кредитна линия Visa 
№ 43332754503186134 в „ОББ“ – АД, с титуляр 
Стефан Тодоров Райков;

– сума в общ размер на 7610,76 лв., представ-
ляваща погасителни вноски по кредит през 
2015 г., 2016 г. и 2017 г. по разплащателна сметка 
в левове № BG63TTBB94001527345053 в „Сосиете 
Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Стефан 
Тодоров Райков;

– сума в общ размер на 1000 лв., представля-
ваща лични вноски през 2011 г. по разплащателна 
сметка в левове № BG16FINV9150100376672 в 
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр 
Стефан Тодоров Райков, нетрансферирани по 
други банкови сметки и непреобразувани в друго 
имущество;

– сума в общ размер на 3000 лв., представля-
ваща внесени парични средства от трети лица 
през 2011 г. по разплащателна сметка в левове 
№ BG16FINV9150100376672 в „Първа инвестици-
онна банка“ – АД, с титуляр Стефан Тодоров 
Райков, нетрансферирани по други банкови сметки 
и непреобразувани в друго имущество;

– сума в общ размер на 977,91 лв., представля-
ваща внесени парични средства от трети лица 
през 2011 г. по разплащателна сметка в левове 
№ BG46FINV91501003976167 в „Първа инвести-
ционна банка“ – АД, с титуляр Стефан Тодоров 
Райков, нетрансферирани по други банкови сметки 
и непреобразувани в друго имущество.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Стефан Тодоров 
Райков и Татяна Петрова Райкова, ЕГН 7705058298:

– сума в размер на 46 500 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване на 
недвижим имот, а именно: УПИ І-670 в кв. 36 по 
плана на гр. Аксаково, община Аксаково, област 
Варна, целият с площ 603 кв. м, при граници 
на целия имот, както следва: север – улица, из-
ток – улица, юг – XVII, запад – улица, отчужден 
с нотариален акт № 10, том IV, рег. № 7140, дело 
№ 605 от 2010 г. (акт № 19, том 50 от 1.10.2010 г. 
на СВ – Варна);

– сума в размер на 83 830,16 лв., представля-
ваща 93,98 % от пазарната стойност към датата 
на отчуждаване на недвижим имот, а именно: 
апартамент № 13, намиращ се във Варна, ж.к. 
Чайка, бл. 3, вх. А, ет. 2, състоящ се от: две спални, 
дневна с кухненски бокс и сервизни помещения, 
с обща застроена площ 66,25 кв. м, при граници: 
Пенко Драгиев Дойчев, Никола Александров 
Иванов, Иванка Илиева Иванова, Иван Георги-
ев Петров и двор, заедно с принадлежащото му 
избено помещение и 1,4775 % ид. ч. от общите 
части на сградата и от правото на строеж върху 
мястото, отчужден с нотариален акт № 119, том I, 
рег. № 1247, дело № 68 от 25.05.2015 г. (акт № 167, 
том 29 от 25.05.2015 г. на СВ – Варна);

– сума в размер на 200 лв., представляваща 
паричната равностойност на лек автомобил, 
марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с peг.  
№ В 0126 РР, дата на първа регистрация 7.01.1994 г., 
рама № WVWZZZ3AZRE085263H, двигател 
№ AAZ482679.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Татяна Петрова 
Райкова:

– сума в размер на 163 лв., представлява-
ща лични вноски по разплащателна сметка 
№ BG16UNCR70001521706876 в „УниКредит Бул-
банк“ – АД, с титуляр Татяна Петрова Райкова;

– сума в общ размер на 1438,55 лв., пред-
ставляваща погасителни вноски по кредит 
през 2014 г. и 2015 г. по разплащателна сметка 
№ BG16UNCR70001521706876 в „УниКредит Бул-
банк“ – АД, с титуляр Татяна Петрова Райкова;

– сума в общ размер на 335 лв., представля-
ваща погасителни вноски по кредит през 2014 г. 
по разплащателна сметка № BG 72 BPBI 7945 10 
68099302 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр 
Татяна Петрова Райкова;

– сума в общ размер на 2176,42 лв., представля-
ваща погасителни вноски по кредит през 2014 г. 
и 2015 г. по разплащателна сметка № BG 02 BPBI 
7945 10 68099301 в „Юробанк България“ – АД, с 
титуляр Татяна Петрова Райкова;

– сума в общ размер на 7167,04 лв., предста-
вляваща погасителни вноски по кредит през 
2014 г. и 2015 г. по разплащателна сметка № BG 
94 ТТВВ 94001526709824 в „Сосиете Женерал 
Експресбанк“ – АД, с титуляр Татяна Петрова 
Райкова, алтернативно за отнемане на налично 
имущество, основано на твърдения, че разходите 
превишават приходите, с присъждане на разнос-
ките, както и юрисконсултско възнаграждение.

Указва на заинтересованите лица, че следва 
да предявят претенциите върху имуществото в 
срок до първото съдебно заседание, насрочено 
на 28.10.2022 г. – 15,30 ч.
3773

Плевенският окръжен съд на основание 
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че в съ-
щия съд е образувано гр.д. № 368/2022 г. по 
предявена искова молба от КПКОНПИ против 
Альоша Юрев Димитров, ЕГН 6601134080, от 
гр. Славяново, община Плевен, област Плевен, 
ул. Девети септември № 101, и Анелия Георгиева 
Димитрова, ЕГН 7105095330, от гр. Славяново, 
община Плевен, ул. Козлодуй № 6, за отнемане 
на имущество и парични суми с общ размер 
113 630,96 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Альоша Юрев Димитров, 
ЕГН 6601134080, и Анелия Георгиева Димитрова, 
ЕГН 7105095330, следното имущество с цена на 
иска в размер на 4050 лв.:

Лек автомобил, марка „Мерцедес“, мо-
дел „Спринтер 208Д“, peг. № ЕН6567КА, 
№ WDB9023121P770199 на рама, без номер на 
двигател, дата на първа регистрация 30.12.1997 г. 
Пазарната стойност на МПС е в размер на 2800 лв.

Лек автомобил, марка „Мицубиши“, мо-
д е л  „С пей с  С т а р“,  р е г.  № ЕН74 62КС , 
№ XMCLNDG5AXF059675 на рама, № 4G93KY2527 
номер на двигател, дата на първа регистрация 
4.11.1999 г. Пазарната стойност на МПС възлиза 
на 1250 лв.
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Альоша Юрев 
Димитров, ЕГН 6601134080, и Анелия Георгиева 
Димитрова, ЕГН 7105095330, се претендира да 
бъдат заплатени следните суми:

Сумата в размер на 4300 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на отчуждаване 
на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“, 
рег. № ЕН6458КА, № W0L0JBF68W5210381 на рама, 
№ Х18ХЕ14412076 на двигател, дата на първа 
регистрация 30.06.1998 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Альоша Юрев Димитров, 
ЕГН 6601134080, се претендират следните суми:

Сумата в размер на 4820 евро с левова рав-
ностойност в размер на 9427 лв., представляваща 
получени средства от трети лица по Western Union.

Сумата в размер на 6700 евро с левова равно-
стойност в размер на 13 104 лв., представляваща 
получени средства от членове на семейството по 
Western Union.

Сумата в размер на 8570 евро с левова равно-
стойност в размер на 16 761 лв., представляваща 
средства, получени чрез системата за бързо раз-
плащане Western Union, за които е знаел, че са 
придобити чрез престъпления по чл. 159б, ал. 2 
във връзка с чл. 159а, ал. 2, т. 6 и ал. 1 и чл. 20, 
ал. 2 от НК (трафик на хора) (за което е осъден 
с влязло в сила споразумение от 6.10.2015 г. по 
НОХД № 2457/2015 г. на PC – Плевен), изпратени 
му от различни лица, пострадали от престъплени-
ята „Трафик на хора“, които суми са установени 
по НОХД № 74/2021 г. по описа на Окръжния 
съд – Плевен, приключило с одобряване на спо-
разумение за решаване на делото.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Анелия Георгие-
ва Димитрова, ЕГН 7105095330, се претендират 
следните суми:

Сумата в размер на 5720 евро с левова равно-
стойност в размер на 11 187,35 лв., представляваща 
получени средства от трети лица по Western Union.

Сумата в размер на 26 520 евро с левова равно-
стойност в размер на 51 868,61 лв., представляваща 
получени средства от членове на семейството по 
Western Union.

Сумата в размер на 1100 евро с левова рав-
ностойност в размер на 2151 лв., представляваща 
получени средства от членове на семейството по 
Western Union.

Сумата в размер на 400 евро с левова рав-
ностойност в размер на 782 лв., представляваща 
получени средства от трети лица по Western Union.

При условията на евентуалност, в случай че 
имуществото липсва или е отчуждено, е предявен 
иск на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ за присъждане 
равностойността на това имущество, а именно 
стойността, на която имуществото е възложено 
в изпълнителното производство, респ. паричната 
му равностойност.

Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в 
който заинтересованите лица могат да предявят 
своите претенции върху горепосоченото имуще-
ство, е най-късно в първото заседание, което е 
насрочено за 8.11.2022 г. от 14 ч.
4076

Силистренският окръжен съд обявява, че на 
9.05.2019 г. е образувано гр.д. № 127/2019 г. по 
описа на СсОС по предявена искова молба от 
Комисията за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество, 
БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя Пламен 
Георгиев Димитров, ЕГН 7602179266, и адрес за 
призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, 
ет. 1, срещу Небие Шукри Салим, ЕГН 7612205573, 
с постоянен и настоящ адрес: гр. Дулово, общи-
на Дулово, област Силистра, ул. Розова долина 
№ 57, и Ердинч Шефкет Мемет, ЕГН 7211225647, 
с постоянен и настоящ адрес: гр. Дулово, общи-
на Дулово, област Силистра, ул. Трета № 13, с 
правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ 
във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ (ДВ, 
бр. 1 от 2019 г.) за отнемане в полза на държавата 
на имущество на обща стойност 429 166,70 лв., 
както следва: 

От Небие Шукри Салим, ЕГН 7612205573, на 
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ с цена на иска 77 500 лв., в т.ч.:

1/2 ид.ч. от урегулиран поземлен имот с 
идентификатор 24030.501.3052, намиращ се в 
гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, 
ул. Розова долина, с площ 722 кв. м, при грани-
ци: 24030.501.1212, 24030.501.1211, 24030.501.3053, 
24030.501.3255, 24030.501.1214, придобити с нота-
риален акт за покупко-продажба № 117, том VII, 
peг. № 7553, дело № 1050 от 7.12.2009 г. (акт № 20, 
том 7, дело № 1062/2009 г. на СВ – Дулово), ведно 
с построената в имота 1/2 ид.ч. от двуетажна 
жилищна сграда със застроена площ 151 кв. м и 
разгърната застроена площ 240 кв. м, на първи 
етаж: дневна, кухня, 2 спални, гараж и санита-
рен възел; на втори етаж: две спални и ателие; с 
външно стълбище, построена съгласно Разрешение 
за строеж № 53 от 26.11.2010 г. и декларирана като 
завършено строителство с декларация по чл. 14 от 
ЗМДТ с вх. № 234/15.04.2011 г., с пазарна стойност 
към настоящия момент 77 500 лв.

От Небие Шукри Салим, ЕГН 7612205573, на 
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 116 205,32 лв., 
в т.ч.:

1. Сумата в размер на 46 514,19 лв., представ-
ляваща получени суми от чужбина от Небие 
Шукри Салим след 9.07.2009 г.

2. Сумата в размер на 931,60 евро, равняващи 
се на 1822,05 лв., представляваща извършени внос-
ки по разплащателна сметка в евро № 20219544, 
открита на 4.04.2012 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с 
титуляр Небие Шукри Салим, ЕГН 7612205573.

3. Сумата в размер на 3913,66 евро, равняващи 
се на 7654,45 лв., постъпили суми от трети лица 
по разплащателна сметка в евро № 20219544, 
открита на 4.04.2012 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с 
титуляр Небие Шукри Салим, ЕГН 7612205573.

4. Сумата в размер на 13 564 лв., представ-
ляваща непреобразуваната част от извършени 
вноски по спестовен влог в левове № 22155878, 
открит на 7.10.2014 г. и закрит на 30.05.2016 г. в 
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Небие Шукри 
Салим, ЕГН 7612205573.
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5. Сумата в размер на 2173,34 лв., представ-
ляваща извършени вноски по спестовен влог в 
левове № 23136379, открит на 30.11.2015 г. и закрит 
на 21.11.2016 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Небие Шукри Салим, ЕГН 7612205573.

6. Сумата в размер на 17 495,44 лв., представля-
ваща постъпили суми по спестовен влог в левове 
№ 23136379, открит на 30.11.2015 г. и закрит на 
21.11.2016 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Не-
бие Шукри Салим, ЕГН 7612205573, чрез трансфер 
от разплащателна сметка № 20219544, по която 
сумите са с произход: суми от трети лица.

7. Сумата в размер на 383,89 лв., представлява-
ща постъпили суми по кредит в левове № 22756163, 
отпуснат на 29.06.2015 г. и погасен на 5.05.2016 г. 
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Небие Шукри 
Салим, ЕГН 7612205573, чрез трансфер от сметки 
№ 22155878, № 20219544, № 23136379 и № 22753469, 
по които сумите са с произход: извършени вноски.

8. Сумата в размер на 610 лв., представля-
ваща извършени вноски по спестовна сметка в 
левове № BG59 RZBB 9155 1002 7818 09, открита 
на 26.09.2012 г. и закрита на 13.02.2013 г. в „Рай-
файзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Небие 
Шукри Салим, ЕГН 7612205573.

9. Сумата в размер на 2,90 лв., представлява-
ща платени лихви по спестовна сметка в левове 
№ BG59 RZBB 9155 1002 7818 09, открита на 
26.09.2012 г. и закрита на 13.02.2013 г. в „Рай-
файзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Небие 
Шукри Салим, ЕГН 7612205573.

10. Сумата в размер на 340 лв., представляваща 
извършени вноски по разплащателна сметка в 
левове № BG43 UNCR 7527 1084 3059 18, открита 
на 16.04.2003 г. и закрита на 6.06.2016 г. в „Уни-
Кредит Булбанк“ – АД, с титуляр Небие Шукри 
Салим, ЕГН 7612205573.

11. Сумата в размер на 25 057,50 лв., представ-
ляваща постъпили суми от трети лица по раз-
плащателна сметка в левове № BG43 UNCR 7527 
1084 3059 18, открита на 16.04.2003 г. и закрита 
на 6.06.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с 
титуляр Небие Шукри Салим, ЕГН 7612205573.

12. Сумата в размер на 587,56 лв., представ-
ляваща постъпили суми от трети лица по де-
битна сметка в левове № BG10 UNCR 7000 1523 
2037 91, открита на 22.02.2018 г. в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Небие Шукри Салим, 
ЕГН 7612205573.

От Ердинч Шефкет Мемет, ЕГН 7211225647, на 
основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ с цена на иска 99 500 лв., в т.ч.:

1. 1/2 ид.ч. от урегулиран поземлен имот с 
идентификатор 24030.501.3052, намиращ се в 
гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, 
ул. Розова долина, с площ 722 кв. м, при грани-
ци: 24030.501.1212, 24030.501.1211, 24030.501.3053, 
24030.501.3255, 24030.501.1214, придобити с нота-
риален акт за покупко-продажба № 117, том VII, 
peг. № 7553, дело № 1050 от 7.12.2009 г. (акт № 20, 
том 7, дело № 1062/2009 г. на СВ – Дулово), ведно 
с построената в имота 1/2 ид.ч. от двуетажна 
жилищна сграда със застроена площ 151 кв. м и 
разгърната застроена площ 240 кв. м, на първи 

етаж: дневна, кухня, 2 спални, гараж и санита-
рен възел; на втори етаж: две спални и ателие; с 
външно стълбище, построена съгласно Разрешение 
за строеж № 53 от 26.11.2010 г. и декларирана като 
завършено строителство с декларация по чл. 14 от 
ЗМДТ с вх. № 234/15.04.2011 г., с пазарна стойност 
към настоящия момент 77 500 лв.

2. Лек автомобил „Опел Виваро“ с peг. 
№ СС 2133 СК, дата на първоначална регистра-
ция 23.12.2003 г., рама № W0LJ7CDA64V603681, 
двигател № G9UB730C005130, придобит на 
8.10.2010 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 12 000 лв.

3. Лек автомобил „Фолксваген Туарег“ с peг. 
№ СС 0365 МС, дата на първоначална регистрация 
1.01.2004 г., рама № WVGZZZ7LZ4D071512, без 
№ на двигател, придобит на 14.10.2014 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 10 000 лв.

От Ердинч Шефкет Мемет, ЕГН 7211225647, на 
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 135 961,38 лв., 
в т.ч.:

1. Сумата в размер на 55 810,08 лв., представ-
ляваща получени суми от чужбина от Ердинч 
Шефкет Мемет след 14.10.2010 г.

2. Сумата в размер на 17 876 лв., представля-
ваща извършени вноски по разплащателна сметка 
в левове № 24969978, открита на 21.12.2017 г. в 
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ердинч Шефкет 
Мемет, ЕГН 7211225647.

3. Сумата в размер на 5050 лв., представля-
ваща постъпили суми по разплащателна сметка 
в левове № 24969978, открита на 21.12.2017 г. в 
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ердинч Шефкет 
Мемет, ЕГН 7211225647.

4. Сумата в размер на 27 319,30 лв., представ-
ляваща извършени вноски по срочен депозит в 
левове № 20023490, открит на 6.01.2012 г. и закрит 
на 11.02.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Ердинч Шефкет Мемет, ЕГН 7211225647.

5. Сумата в размер на 491,67 лв., представля-
ваща платени лихви по срочен депозит в левове 
№ 20023490, открит на 6.01.2012 г. и закрит на 
11.02.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Ердинч Шефкет Мемет, ЕГН 7211225647.

6. Сумата в размер на 14,33 лв., представля-
ваща платени лихви по срочен депозит в левове 
№ 20733420, открит на 3.01.2013 г. и закрит на 
29.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Ердинч Шефкет Мемет, ЕГН 7211225647.

7. Сумата в размер на 28 775,73 лв., представ-
ляваща извършени вноски по срочен депозит в 
левове № 20832514, открит на 27.02.2013 г. и закрит 
на 19.02.2018 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Ердинч Шефкет Мемет, ЕГН 7211225647.

8. Сумата в размер на 624,27 лв., представля-
ваща платени лихви по срочен депозит в левове 
№ 20832514, открит на 27.02.2013 г. и закрит на 
19.02.2018 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Ердинч Шефкет Мемет, ЕГН 7211225647.

Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание за 25.10.2022 г. от 14 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ третите заинтересовани лица, 
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които претендират самостоятелни права върху 
имуществото, предмет на отнемане в този про-
цес, могат да встъпят в делото, като предявят 
съответния иск пред Силистренския окръжен 
съд по делото.
3874

Силистренският окръжен съд на основание 
чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд 
е образувано гр. д. № 179/2022 г. по предявено на 
14.06.2022 г. мотивирано искане (искова молба) от 
Комисията за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество, 
представлявана от действащия като председател 
Антон Славчев, за отнемане в полза на държавата 
на следното имущество на стойност 104 566,72 лв. 
от Тюркян Рамадан Ибрям и Зелкиф Исмаил Асан, 
двамата с постоянен и настоящ адрес: с. Стефан 
Караджа, община Главиница, област Силистра, 
ул. Люлин № 9, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Зелкиф Исмаил Асан в 
размер на 3000 лв.:

– Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел 
„Ц 220 Т ЦДИ“, рег. № СС 4950 АМ, дата на 
първоначална регистрация 27.07.2001 г., рама 
№ WDB2030061A119977, двигател № 61196230349308, 
придобит с договор на 2.07.2015 г. Пазарна стой-
ност към настоящия момент – 2000 лв.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, 
рег. № СС9627АН, дата на първоначална регис-
трация 16.05.2002 г., рама № W0L0TGF7522090841, 
двигател № (без номер) 008748164/27.09.2017 г., 
придобит с договор на 7.09.2017 г. Пазарна стой-
ност към настоящия момент – 1000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Тюркян Рамадан Ибрям 
и Зелкиф Исмаил Асан в размер на 101 566,72 лв.:

Сума общо в размер на 101 566,72 лв., пред-
ставляваща получени и непреобразувани в друго 
имущество парични преводи от трети лица.

Производството по делото е насрочено за 
разглеждане в първо открито съдебно заседание 
на 22.11.2022 г. от 11,30 ч. в Окръжния съд – Си-
листра. 

В двумесечен срок от обнародването на обяв-
лението в „Държавен вестник“ третите заинтере-
совани лица могат да предявят своите претенции 
върху имуществото.
4022

Търговищкият окръжен съд на основание 
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява на всички за-
интересовани лица, че на 12.05.2022 г. в Окръжния 
съд – Търговище, е образувано гр.д. № 114/2022 г. 
по искова молба на Комисията за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ 
129010997, чрез Антон Томов Славчев, действащ 
в качеството на председател на КПКОНПИ съг-
ласно решение на НС, прието на 2.02.2022 г. за 
предсрочно прекратяване на правоотношението 
на председателя на КПКОНПИ и чл. 14, ал. 3 от 
ЗПКОНПИ, с адрес за призоваване: Варна, ул. А. 
Константинов № 17, срещу Александра Иванова 
Василева от Търговище, ул. Стефан Караджа № 7, 

вх. Г, ет. 3, ап. 23, и Александър Георгиев Василев 
от Търговище, ул. Стефан Караджа № 7, вх. Г, 
ет. 3, ап. 23, с цена в общ размер на 156 119,64 лв. 
за отнемане в полза на държавата на незаконно 
придобито имущество, както следва: 

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Александър Георгиев Ва-
силев с цена на иска 1000 лв., в т.ч.: 

5 дружествени дяла, всеки по 200 лв., на обща 
стойност 1000 лв. от капитала на „Електропроиз-
водително предприятие“ – ООД, с ЕИК 206152732. 

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Александра Иванова Ва-
силева и от Александър Георгиев Василев с цена на 
иска 7500 лв., в т.ч.: 

Недвижим имот, намиращ се в урбанизираната 
територия на с. Александрово, община Търгови-
ще, област Търговище, а именно: УПИ XIV-162 в 
кв. 14 по регулационния план на с. Александрово, 
община Търговище, област Търговище, утвърден 
със Заповед № З-0-46 от 30.10.2020 г., с площ 
796 кв. м, заедно с построените в него навес и 
второстепенна постройка, при граници: улица, 
УПИ XIII-162, ПИ № 163 и ПИ № 165, с пазарна 
стойност към настоящия момент 3500 лв. 

Недвижим имот, намиращ се в урбанизираната 
територия на с. Александрово, община Търгови-
ще, област Търговище, а именно: УПИ XIII-162 в 
кв. 14 по регулационния план на с. Александрово, 
община Търговище, област Търговище, утвърден 
със Заповед № З-0-46 от 30.10.2020 г., с площ 
718 кв. м, заедно с построените в него жилищни 
сгради, при граници: улица, УПИ XIV-162, ПИ 
№ 165 и ПИ № 161, с пазарна стойност към на-
стоящия момент 4000 лв. 

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Александра Иванова 
Василева и Александър Георгиев Василев с цена на 
иска 13 200 лв., в т.ч.: 

Сумата в размер на 2400 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на ремарке за лек автомобил, марка и модел 
„Таберт 46.0 А“, рег. № Т 5094 ЕЕ, дата на първа 
регистрация 8.02.1983 г., рама № 28500043. 

Сумата в размер на 10 800 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване на 
товарен автомобил, марка „БМВ“, модел „Х 6 3. 
СИ“, рег. № Т 4244 АК, дата на първа регистра-
ция 14.10.2008 г., рама № WBAFG 41070L195683, 
двигател № 04376904. 

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Александра 
Иванова Василева и от Александър Георгиев Василев 
с цена на иска 11 530,07 лв., в т.ч.: 

Сумата в размер на 1030,07 лв., представля-
ваща непреобразуван остатък от действителната 
стойност към датата на отчуждаване на ремарке 
за лек автомобил, марка „Субару“, модел „Фо-
рестер“, рег. № Т 9445 ТН, дата на първа регис-
трация 21.09.2004 г., рама № JF1SG5LT55G042773, 
двигател № EJ205. 

Сумата в размер на 4000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване на 
ремарке за лек автомобил, марка и модел „Мазда 
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3“, рег. № Т 2677 ВТ, дата на първа регистрация 
30.01.2007 г., рама № JMZBK14Y 2715 59750, дви-
гател № Y60077722. 

Сумата в размер на 6500 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на ремарке за лек автомобил, марка „Сузу-
ки“, модел „Гранд Витара“, рег. № Т 4003 АК, 
дата на първа регистрация 8.01.2008 г., рама 
№ JSAJTD44V00220229. 

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Александра Иванова 
Василева с цена на иска 65 685,38 лв., в т.ч.: 

Сумата в размер на 26 782 лв., представляваща 
част от предоставения заем на „Т и К Сърви-
сис“ – ЕООД, от Александра Василева. 

Сумата в размер на 3314,03 лв., представляваща 
непреобразувани постъпили суми от трети лица по 
банкова сметка в левове с IBAN BG67 UBBS 8002 
1031 7698 16 в „Обединена българска банка“ – АД, 
с титуляр Александра Иванова Василева. 

Сумата в размер на 11 727,13 лв., представлява-
ща удържани суми за погасяване на задължения 
по кредити по банкова сметка в левове с IBAN 
BG77 RZBB 9155 1092 9358 07 в „Райфайзенбанк 
(България)“ – ЕАД, с титуляр Александра Ива-
нова Василева. 

Сумата в размер на 3462,22 лв., представляваща 
погасителни вноски по кредитна карта по картова 
сметка в левове с IBAN BG77 RZBB 9155 4092 
9358 02 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с 
титуляр Александра Иванова Василева. 

Сумата в размер на 13 000 лв., представлява-
ща извършени допълнителни парични вноски в 
„Алекс Консулт“ – ЕООД. 

Сумата в размер на 2000 лв., представлява-
ща извършени допълнителни парични вноски в 
„Калатея-Т“ – ООД. 

Сумата в размер на 2000 лв., представлява-
ща извършени допълнителни парични вноски в  
„Т и К Сървисис“ – ООД. 

Сумата в размер на 3400 лв., представляваща 
извършени допълнителни парични вноски в „Еко 
Бултак“ – ООД.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Александър Георгиев 
Василев с цена на иска 57 204,19 лв., в т.ч.: 

Сумата в размер на 2030 лв., представляваща 
върнат заем от Александър Василев на „Счето-
водна къща Алекса“ – ООД. 

Сумата в размер на 23 015,18 лв., представ-
ляваща върнат заем от Александър Василев на 
„Стил Профил“ – ООД. 

Сумата в размер на 25 375,80 лв., представ-
ляваща върнат заем от Александър Василев на 
„Счетоводна къща Алекса“ – ООД. 

Сумата в размер на 6189,51 лв., представля-
ваща непреобразувани вноски по спестовен влог 
в левове с IBAN BG56 BPBI 7941 4075 4194 01 в 
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Александър 
Георгиев Василев. 

Сумата в размер на 593,70 лв., представляваща 
начислена лихва по спестовен влог в левове с 
IBAN BG56 BPBI 7941 4075 4194 01 в „Юробанк 
България“ – АД, с титуляр Александър Георгиев 
Василев.

В срок до приключване на първото открито 
съдебно заседание в първата инстанция заинтере-
сованите лица могат да предявят своите претен-
ции върху така описаното имущество. Първото 
съдебно заседание е насрочено на 7.11.2022 г. от 
9 ч., ет. 2 в сградата на съдебната палата.
4039

Софийският градски съд е образувал гр.д. 
№ 12801 от 2021 г. на ГО, І-18 състав, по искова 
молба, подадена от Комисията за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно придо-
битото имущество на 22.10.2021 г., с правно осно-
вание чл. 153 и сл. от ЗПКОНПИ – за отнемане 
на имущество от Стела Людмилова Нисторова, 
Кристина Ивайлова Първанова, Никола Ивайлов 
Първанов, Ангел Ивайлов Първанов и Захари 
Ивайлов Първанов, с цена на иска 437 794,42 лв., 
както следва: 

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Стела Людмилова Нис-
торова с цена на иска 106 000 лв.: 

Нива от 7,920 дка, намираща се в землището 
на с. Кутово, ЕКАТТЕ 41263, община Видин, об-
ласт Видин, м. Ступина, трета категория, имот 
№ 087007 по плана за земеразделяне, до съседи: 
имот № 087008 – нива на Виктория Флорова 
Паскова, имот № 000065 – полски път, имот 
№ 087006 – нива на Робертино Емилов Цветков, 
имот № 000124 – канал на МЗГ – ХМС. 

Нива от 5,280 дка, намираща се в землището 
на с. Кутово, ЕКАТТЕ 41263, община Видин, об-
ласт Видин, м. Колда бълцъ, четвърта категория, 
имот № 089010 по плана за земеразделяне, до 
съседи: имот № 089011 – нива на Дафин Любе-
нов Николов, имот № 000053 – полски път, имот 
№ 089009 – нива на наследници на Ванко Тодоров 
Попов, имот № 000062 – канал на МЗГ – ХМС. 

Нива от 2,640 дка, намираща се в землището на 
с. Кутово, ЕКАТТЕ 41263, община Видин, област 
Видин, м. Гриндури, четвърта категория, имот 
№ 095101 по плана за земеразделяне, до съседи: 
имот № 095101 – нива на Герваси Параскевов 
Стефанов, имот № 0001601 – полски път, имот 
№ 095102 – нива на Ружа Пантева Маринова, 
имот № 095098 – нива на Асен Тодоров Асенов. 

Нива от 1,761 дка, намираща се в землището 
на с. Кутово, ЕКАТТЕ 41263, община Видин, об-
ласт Видин, м. Балта лата, шеста категория, имот 
№ 097048 по плана за земеразделяне, до съседи: 
имот № 097049 – нива на наследници на Паско 
Крачунов Първанов, имот № 000098 – полски 
път, имот № 097047 – нива на Розалина Йонова 
Калеева, имот № 000185 – мочурище на община 
Видин. 

Нива от 8,360 дка, намираща се в землището на 
с. Кутово, ЕКАТТЕ 41263, община Видин, област 
Видин, м. Фънт. Паску Мику, четвърта категория, 
имот № 016042 по плана за земеразделяне, до 
съседи: имот № 016043 – нива на наследници на 
Йончо Димитров Йонов, имот № 000023 – пол-
ски път, имот № 016041 – нива на наследници на 
Флоро Пасков Чалъков, имот № 016011 – нива на 
наследници на Крачун Флоров Еицов. 

Нива от 4,839 дка, намираща се в земли-
щето на с. Кутово, ЕКАТТЕ 41263, община 
Видин, област Видин, м. Спре шев, четвърта 
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категория, имот № 019025 по плана за земе-
разделяне, до съседи: имот № 019031 – нива на 
наследници на Марин Флоров Първанов, имот 
№ 019030 – нива на Пламен Аристотелов Гена-
диев, имот № 019029 – нива на Цеца Емилиянова 
Петрова, имот № 019028 – нива на Мария Крумова 
Димитрова, имот № 019027 – нива на наследници 
на Паско Йонов Маринов, имот № 000019 – пол-
ски път, имот № 019038 – нива на Стефка Ценова 
Филипова, имот № 019026 – нива на наследници 
на Флоро Пасков Чалъков. 

Нива от 15,506 дка, намираща се в землището 
на с. Кутово, ЕКАТТЕ 41263, община Видин, област 
Видин, м. Пазбище, четвърта категория, имот 
№ 020008 по плана за земеразделяне, до съседи: 
имот № 020009 – нива на наследници на Диониси 
Йончев Ангелов, имот № 000051 – полски път, 
имот № 020007 – нива на наследници на Марин 
Еаврилов Флоров, имот № 000027 – полски път. 

Нива от 2,640 дка, намираща се в землището 
на с. Кутово, ЕКАТТЕ 41263, община Видин, об-
ласт Видин, м. Срещу село, трета категория, имот 
№ 098029 по плана за земеразделяне, до съседи: 
имот № 098030 – нива на Робертино Емилов 
Цветков, имот № 000101 – канал на МЗТ – ХМС, 
имот № 098028 – нива на наследници на Флоро 
Пасков Чалъков, имот № 000159 – дере, овраг, 
яма на община Видин. 

Нива от 14,077 дка, намираща се в землището 
на с. Кутово, ЕКАТТЕ 41263, община Видин, об-
ласт Видин, м. Караула, четвърта категория, имот 
№ 103008 по плана за земеразделяне, до съседи: 
имот № 103007 – нива на наследници на Колчо 
Николов Флоричелов, имот № 000104 – полски 
път, имот № 103009 – нива на Таня Стефанова 
Топалова, имот № 000099 – полски път. 

Нива от 0,813 дка, намираща се в землището 
на с. Кутово, ЕКАТТЕ 41263, община Видин, 
област Видин, м. Край село, четвърта катего-
рия, имот № 058003 по плана за земеразделяне, 
до съседи: имот № 000167 – полски път, имот 
№ 058004 – овощна градина на наследници на 
Флоро Пасков Чалъков, имот № 058007 – овощна 
градина на наследници на Цветан Йонов Георги-
ев, имот № 058002 – овощна градина на Румяна 
Герасимова Николова. 

Овощна градина от 0,294 дка, намираща се в 
землището на с. Кутово, ЕКАТТЕ 41263, община 
Видин, област Видин, м. Край село, трета кате-
гория, имот № 061540 по плана за земеразделяне, 
до съседи: имот № 000133 – жилищна територия 
на с. Кутово, имот № 061541 – овощна градина 
на община Видин, имот № 000167 – полски път, 
имот № 000161 – полски път. 

Поземлен имот № 467, в кв. 83, по плана на 
с. Кутово, община Видин, област Видин, целият с 
площ 510,68 кв. м, за който имот е отреден УПИ 
№ 1-467, ведно с двуетажна масивна жилищна 
сграда със застроена площ 100,85 кв. м, масивна 
жилищна сграда със застроена площ 38,05 кв. м, 
едноетажна масивна стопанска сграда със застро-
ена площ 14,87 кв. м и едноетажна стопанска 
сграда със застроена площ 19,64 кв. м, при съседи 
на ПИ: от две страни улици, ПИ № 471 на наслед-
ници на Флоро Димитров Пасков, ПИ № 468 на 
наследници на Ванко Тончев Ницов. Данъчната 

оценка на недвижимия имот е 5767,70 лв. (при-
добит с н. а. за покупко-продажба на недвижим 
имот № 113/29.11.2012 г., том XII, peг. № 8705, дело 
№ 126/2012 г. (акт № 133, том XXVII, дело № 3656 
с вх. рег. № 8692/29.11.2012 г. на СВ – Видин). 

Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „А200“, 
peг. № СВ5021ММ, рама № WDD1690341J409865, 
двигател – без номер, дата на първоначална ре-
гистрация – 3.07.2007 г. 

На основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от Кристина Ивайлова Първанова с 
цена на иска 200 000 лв.: 

Самостоятелен обект в сграда: апартамент 
№ 22, с идентификатор 68134.1930.694.1.22 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.02.2010 г. на 
изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в 
София, район „Витоша“, Бъкстон – Триъгълника, 
в жилищна сграда – блок № 24, вх. 1, на петия 
етаж, а съгласно схема на АГКК обектът се на-
мира в сграда № 1, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 68134.1930.694, с предназначение: 
жилище, апартамент, брой нива: 1, със застроена 
площ 108,29 кв. м, при съседни само стоятелни 
обекти съгласно схема на АГКК: на същия 
етаж – обект с идентификатор 68134.1930.694.1.21, 
под обекта – с идентификатор 68134.1930.694.1.17, 
над обекта – с идентификатор 68134.1930.694.1.27, 
и при съседи съгласно доказателствен нотариален 
акт: стълбище, апартамент № 21, двор, заедно с 
принадлежащото избено помещение (мазе) № 22, 
без посочена площ, при съседи: коридор, мазе 
№ 21, коридор, заедно с 1,736 % ид. ч. от общите 
части на сградата, заедно със съответното право 
на строеж върху припадащата се част от терена 
на комплекса.

На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ангел Ивайлов 
Първанов с цена на иска 28 500 лв.: 

– 1/4 идеална част от дворно място от 780 кв. м, 
съставляващо УПИ IV-345 от кв. 31 по плана на 
с. Бошуля, община Септември, област Пазар-
джик, а съгласно удостоверение за описание и 
идентичност изх. № 259/2.08.2012 г. на Кметство 
с. Бошуля – с площ от 790 кв. м, при съседи 
съгласно нотариален акт: Петър К. Генчев, Слав-
ка Вл. Мечкова, Богдана Анг. Мечкова, Петър 
Ангелов Мечков и улица, и при съседи съгласно 
удостоверение изх. № 259/2012 г.: УПИ III-228, 
УПИ XIII-329, УПИ XXI-330, УПИ V-334 и улица 
с о.т. 58-207, ведно с построеното в този имот 
паянтово жилище върху 42 кв. м.

– 1/4 идеална част от самостоятелен обект 
в сграда, с идентификатор 55155.503.62.5.3 съг-
ласно издадена схема № 15-45247/4.02.2015 г. по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на 
имота: Пазарджик, ул. Цар Самуил № 18, ет. 2, 
намиращ се в сграда № 5, състояща се от три над-
земни етажа от 0 до 2 включително, разположена 
в поземлен имот с идентификатор 55155.503.62, 
с предназначение: жилище, апартамент, с площ 
от 111,68 кв. м, ведно с прилежащите части: съ-
ответните избени помещения и припадащите се 
АЧС и от правото на строеж, брой нива на обек-
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та: 1, ниво 1, при съседни самостоятелни обекти 
в сградата: на същия етаж – няма, под обекта: 
55155.503.62.5.2, 55155.503.62.5.1, над обекта: няма.

– 1/4 идеална част от туристическо ремар-
ке – каравана „Детлефс“, peг. № С4032ЕС, рама 
WDT2DC5BH70004292, дата на първа регистра-
ция – 14.05.2007 г. 

На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Захари Ивайлов 
Първанов с цена на иска 28 500 лв.:

– 1/4 идеална част от дворно място от 780 кв. м, 
съставляващо УПИ IV-345 от кв. 31 по плана на 
с. Бошуля, община Септември, област Пазар-
джик, а съгласно удостоверение за описание и 
идентичност изх. № 259/2.08.2012 г. на Кметство 
с. Бошуля – с площ от 790 кв. м, при съседи 
съгласно нотариален акт: Петър К. Генчев, Слав-
ка Вл. Мечкова, Богдана Анг. Мечкова, Петър 
Ангелов Мечков и улица, и при съседи съгласно 
удостоверение изх. № 259/2012 г.: УПИ III-228, 
УПИ XIII-329, УПИ XXI-330, УПИ V-334 и улица 
с о.т. 58-207, ведно с построеното в този имот 
паянтово жилище върху 42 кв. м.

– 1/4 идеална част от самостоятелен обект 
в сграда, с идентификатор 55155.503.62.5.3 съг-
ласно издадена схема № 15-45247/4.02.2015 г. 
по кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри, одобрени със Заповед № РД-18-97 от 
28.10.2008 г. на изпълнителния директор на 
АГКК, с адрес на имота: Пазарджик, ул. Цар 
Самуил № 18, ет. 2, намиращ се в сграда № 5, 
състояща се от три надземни етажа от 0 до 2 
включително, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 55155.503.62, с предназначение: 
жилище, апартамент, с площ от 111,68 кв. м, 
ведно с прилежащите части: съответните избени 
помещения и припадащите се АЧС и от правото 
на строеж, брой нива на обекта: 1, ниво 1, при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на 
същия етаж – няма, под обекта: 55155.503.62.5.2, 
55155.503.62.5.1, над обекта: няма.

– 1/4 идеална част от туристическо ремар-
ке – каравана „Детлефс“, peг. № С4032ЕС, рама 
WDT2DC5BH70004292, дата на първа регистра-
ция – 14.05.2007 г. 

На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Кристина Ивайлова 
Първанова с цена на иска 28 500 лв.: 

– 1/4 идеална част от дворно място от 780 кв. м, 
съставляващо УПИ IV-345 от кв. 31 по плана 
на с. Бошуля, община Септември, област Па-
зарджик, а съгласно удостоверение за описание 
и идентичност изх. № 259/2.08.2012 г. на Кмет-
ство – с. Бошуля, с площ от 790 кв. м, при съ-
седи съгласно нотариален акт: Петър К. Генчев, 
Славка Вл. Мечкова, Богдана Анг. Мечкова, 
Петър Ангелов Мечков и улица, и при съседи 
съгласно удостоверение изх. № 259/2012 г.: УПИ 
III-228, УПИ XIII-329, УПИ XXI-330, УПИ V-334 
и улица с о.т. 58-207, ведно с построеното в този 
имот паянтово жилище върху 42 кв. м.

– 1/4 идеална част от самостоятелен обект 
в сграда, с идентификатор 55155.503.62.5.3 съг-
ласно издадена схема № 15-45247/4.02.2015 г. 
по кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри, одобрени със Заповед № РД-18-97 от 

28.10.2008 г. на изпълнителния директор на 
АГКК, с адрес на имота: Пазарджик, ул. Цар 
Самуил № 18, ет. 2, намиращ се в сграда № 5, 
състояща се от три надземни етажа от 0 до 2 
включително, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 55155.503.62, с предназначение: 
жилище, апартамент, с площ от 111,68 кв. м, 
ведно с прилежащите части: съответните избени 
помещения и припадащите се АЧС и от правото 
на строеж, брой нива на обекта: 1, ниво 1, при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на 
същия етаж – няма, под обекта: 55155.503.62.5.2, 
55155.503.62.5.1, над обекта: няма.

– 1/4 идеална част от туристическо ремар-
ке – каравана „Детлефс“, peг. № С4032ЕС, рама 
WDT2DC5BH70004292, дата на първа регистра-
ция – 14.05.2007 г. 

На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Никола Ивайлов 
Първанов с цена на иска 28 500 лв.: 

– 1/4 идеална част от дворно място от 780 кв. м, 
съставляващо УПИ IV-345 от кв. 31 по плана 
на с. Бошуля, община Септември, област Па-
зарджик, а съгласно удостоверение за описание 
и идентичност изх. № 259/2.08.2012 г. на Кмет-
ство – с. Бошуля, с площ от 790 кв. м, при съ-
седи съгласно нотариален акт: Петър К. Генчев, 
Славка Вл. Мечкова, Богдана Анг. Мечкова, 
Петър Ангелов Мечков и улица, и при съседи 
съгласно удостоверение изх. № 259/2012 г.: УПИ 
III-228, УПИ XIII-329, УПИ XXI-330, УПИ V-334 
и улица с о.т. 58-207, ведно с построеното в този 
имот паянтово жилище върху 42 кв. м.

– 1/4 идеална част от самостоятелен обект 
в сграда, с идентификатор 55155.503.62.5.3 съг-
ласно издадена схема № 15-45247/4.02.2015 г. по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на 
имота: Пазарджик, ул. Цар Самуил № 18, ет. 2, 
намиращ се в сграда № 5, състояща се от три над-
земни етажа от 0 до 2 включително, разположена 
в поземлен имот с идентификатор 55155.503.62, 
с предназначение: жилище, апартамент, с площ 
от 111,68 кв. м, ведно с прилежащите части: съ-
ответните избени помещения и припадащите се 
АЧС и от правото на строеж, брой нива на обек-
та: 1, ниво 1, при съседни самостоятелни обекти 
в сградата: на същия етаж – няма, под обекта: 
55155.503.62.5.2, 55155.503.62.5.1, над обекта: няма.

– 1/4 идеална част от туристическо ремар-
ке – каравана „Детлефс“, peг. № С4032ЕС, рама 
№ WDT2DC5BH70004292, дата на първа регис-
трация – 14.05.2007 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Стела Людмилова 
Нисторова с цена на иска 17 794,42 лв.: 

– сумата в размер на 1900 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване на 
недвижим имот № 076010, общ. Видин, м. Валя 
Порчилор; 

– сумата в размер на 500 лв., представляваща 
1/2 от платената цена за правото на ползване на 
недвижим имот ап. 22 в София, ж.к. Бъкстон, 
бл. 24, вх. 1, ет. 5; 
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– сумата в размер на 2000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил марка „Форд“, модел „Галакси“, 
peг. № С2804ХН, рама № WFOGXXPSWGVD27079 
двигател – без номер, дата на първоначална ре-
гистрация – 21.01.1998 г.; 

– сумата в размер на 7123,60 лв., представля-
ваща погасителни вноски по кредитна карта в 
периода 2011 – 2014 г. и в периода 2018 – 2019 г.; 

– сумата в размер на 6270,82 лв., представля-
ваща погасителните вноски по кредитна карта в 
периода месец октомври 2011 – 2014 г. 

Всички заинтересовани лица могат да предявят 
претенциите си върху имуществото в едномесечен 
срок от обнародване на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“. Те могат да направят това 
чрез писмена молба, която да подадат в регис-
тратурата на СГС, като в нея впишат номера на 
настоящото дело и конкретно посочат срещу кое 
от имуществата, описани в настоящото обявление, 
имат претенции. 

Датата на първото открито съдебно заседание 
е определена за 15.12.2022 г. от 11 ч. 
3794

Софийският градски съд с решение от 
21.12.2020 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от 
ЗПП вписва промени по ф.д. № 1969/1990 г. на 
ПП „Българска социалистическа партия“, а 
именно: Вписва нов Национален съвет в състав: 
Александра Константинова Берданкова, Алексан-
дър Горчев Александров, Александър Тихомиров 
Симов, Анна Георгиева Янева, Анна Николаева 
Славова, Антон Константинов Кутев, Антонио 
Владимиров Василев, Асен Димитров Гагаузов, 
Атанас Владимиров Атанасов, Атанас Георгиев 
Маджарски, Атанас Димитров Телчаров, Атанас 
Зафиров Зафиров, Атанас Петков Петков, Атанас 
Петров Костадинов, Богдан Мирославов Кирилов, 
Бойко Любомиров Клечков, Борис Цветков Цвет-
ков, Борислав Гуцанов Гуцанов, Боян Ангелов 
Иванов, Боян Валериев Балев, Бриго Христофоров 
Аспарухов, Валери Александров Сарандев, Валери 
Христофоров Митов, Ваня Георгиева Маникатева, 
Васил Миланов Антонов, Васил Стоянов Стоя-
нов, Венелин Емилов Башев, Венета Симеонова 
Петрова, Весела Николаева Лечева, Веселин 
Владимиров Пенчев, Веска Маринова Ненчева, 
Виктор Георгиев Годжов, Виолета Стефанова 
Христодулова, Владимир Владимиров Георгиев, 
Владимир Кръстев Москов, Вяра Емилова Йор-
данова, Габриела Варленова Величкова, Галин 
Неделчев Дурев, Генади Събков Събков, Георги 
Георгиев Ангелов, Георги Йорданов Йорданов, 
Георги Стефанов Димов, Георги Стоянов Георги-
ев, Георги Страхилов Свиленски, Георги Тодоров 
Гергов, Георги Ченков Търновалийски, Георги 
Янчев Гьоков, Данаил Николов Николов, Даниел 
Димитров Йорданов, Даниел Петков Йорданов, 
Дафинка Нинова Замфирова, Деница Златкова 
Златева, Деница Сашева Китанова, Денчо Стоя-
нов Бояджиев, Десислава Георгиева Йорданова, 
Десислава Евгениева Петрова, Десислава Иванова 
Маркова, Деян Цанков Дечев, Диана Иванова 
Ласонина, Димитър Георгиев Кочков, Димитър 
Иванов Данчев, Димитър Иванов Чутурков, 

Динко Вълчев Желев, Добрин Ненов Данев, 
Донка Иванова Михайлова, Дора Илиева Янко-
ва, Драгомир Велков Стойнев, Евгени Захариев 
Кирилов, Евгений Николаевич Белий, Евдокия 
Славчова Асенова, Емануил Атанасов Аргилашки, 
Емил Минков Хумчев, Емилия Атанасова Жи-
лиева, Емилия Радкова Масларова, Еньо Енев 
Савов, Зорница Валентинова Василева, Ивайло 
Цветанов Лилов, Иван Богомилов Петков, Иван 
Валентинов Иванов, Иван Детелинов Цанов, 
Иван Димов Иванов, Иван Ивайлов Ченчев, Иван 
Митьов Виделов, Иван Петров Мандински, Иван 
Тодоров Ибришимов, Иван Янчов Таков, Илия 
Енчев Христов, Илия Светлозаров Илиев, Ирена 
Тодорова Анастасова, Йордан Георгиев Влахов, 
Йордан Георгиев Георгиев, Йордан Стоянов Мла-
денов, Калин Орлинов Кръстев, Калинка Иванова 
Николова, Калоян Драгомиров Паргов, Камен 
Георгиев Тодоров, Катя Атанасова Георгиева, 
Кирил Леонов Кирилов, Кирил Николаев Доб-
рев, Кольо Йорданов Милев, Корнелия Петрова 
Нинова, Костадин Красимиров Харисков, Кос-
тадин Стоянов Паскалев, Константина Илиева 
Карабоюкова, Красимир Николаев Карамфилов, 
Кристиан Иванов Вигенин, Кристина Максимова 
Сидорова, Крум Георгиев Дончев, Крум Коста-
динов Зарков, Ленко Николов Петканин, Лили 
Василева Петрова, Людмил Димитров Любенов, 
Манол Василев Манолов, Манол Трифонов Генов, 
Маргарита Иванова Петкова, Мариана Радева Бо-
яджиева, Марин Василев Пенков, Марио Ташков 
Ташев, Марияна Кръстева Маринова, Милена 
Георгиева Хинкова, Милко Недялков Недялков, 
Милко Петров Багдасаров, Минчо Стойков Ка-
занджиев, Мирослав Иванов Стоицев, Мирослав 
Николов Михайлов, Мирослава Красимирова 
Гатева, Михаил Иванов Ставрев, Михаил Хри-
стов Лисков, Момчил Стефанов Неков, Надежда 
Христова Мидюрова, Невена Костова Цачева, 
Нели Петрова Славова, Никола Ангелов Геор-
гиев, Николай Асенов Тишев, Николай Боянов 
Маринов, Николай Светлозаров Гочев, Николина 
Иванова Цолова, Огнян Иванов Стоянов, Ор-
лин Георгиев Ваташки, Павел Енев Раличков, 
Павел Михайлов Михайлов, Павел Софрониев 
Пешов, Пенчо Тодоров Шапков, Петко Михай-
лов Тюфекчиев, Петър Бойков Витанов, Петър 
Василев Мутафчиев, Петя Димчева Михалевска, 
Петя Николаева Цанкова, Пламен Владимиров 
Владимиров, Пламен Димитров Чернев, Рабие 
Лютвиева Кьосева, Радка Цветанова Тошева, 
Радослав Георгиев Илиевски, Радослав Ненков 
Гайдарски, Росен Димитров Миланов, Румен Васи-
лев Гечев, Румен Стоянов Овчаров, Румяна Янева 
Динева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, 
Светлана Стефанова Шаренкова, Свилен Маринов 
Атанасов, Силвия Тодорова Стойчева, Смиляна 
Николова Нитова-Кръстева, Станислав Иванов 
Владимиров, Станислав Илиев Стоенчев, Ста-
нислав Христов Павлов, Стефан Венев Василев, 
Стефан Иванов Бурджев, Стойко Илиев Танков, 
Стоян Михайлов Мирчев, Стоянка Иванова Ба-
лова, Таня Найденова Митова, Таско Михайлов 
Ерменков, Теодора Атанасова Халачева, Теодора 
Руменова Овчарова, Тодор Байчев Байчев, Трифон 
Руенов Панчев, Филип Стефанов Попов, Филчо 



СТР.  94  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 53

Кръстев Филев, Христо Танчев Проданов, Цветан 
Сашков Лацов, Цветелина Маринова Пенкова, 
Юлиян Асенов Генов, Явор Илиев Гечев, Янаки 
Боянов Стоилов. Вписва Изпълнително бюро на 
Националния съвет в състав: Корнелия Петрова 
Нинова, Асен Димитров Гагаузов, Атанас Зафи-
ров Зафиров, Борислав Гуцанов Гуцанов, Боян 
Ангелов Иванов, Бриго Христофоров Аспару-
хов, Владимир Кръстев Москов, Вяра Емилова 
Йорданова, Георги Страхилов Свиленски, Иван 
Валентинов Иванов, Ирена Тодорова Анастасо-
ва, Катя Атанасова Георгиева, Кристиан Ива-
нов Вигенин, Крум Костадинов Зарков, Манол 
Трифонов Генов, Радослав Ненков Гайдарски, 
Стефан Иванов Бурджев, Стойко Илиев Танков, 
Стоян Михайлов Мирчев, Трифон Руенов Панчев, 
Христо Танчев Проданов. Вписва Общопартийна 
контролна комисия в състав: Емил Цветанов 
Войнов, Александър Венциславов Манолов, 
Антония Ангелова Шейредова, Атанас Георгиев 
Николов, Борислав Иванов Кръстев, Валентин 
Николчов Петков, Валентина Василева Богданова, 
Валерия Стойчева Гетова, Ванелина Георгиева 
Аранудова, Галин Стоянов Господинов, Гергана 
Сашова Алексова, Дияна Валентинова Карамфи-
лова, Емил Жаклен Бехар, Жана Бориславова 
Иванова, Ивайло Веселинов Василев, Ивайло 
Иванов Георгиев, Ивелина Иванова Виденова, 
Катя Атанасова Петрова, Керанка Колева Кунева, 
Константин Иванов Смилев, Костадин Савов Ар-
наудов, Костадинка Георгиева Аврамова, Кремена 
Кирилова Лалева, Марио Томов Трайков, Петър 
Ангелов Янев, Пламен Веселинов Пувков, Ралица 
Илиева Андреева-Любенова, Ралица Петрова Ве-
лизарова, Станислав Бранимиров Жеков, Чавдар 
Милотинов Вълчков, Янка Теофилова Сачкова. 
Председател на Общопартийната контролна 
комисия на партията е Емил Цветанов Войнов. 
Председател на ПП „Българска социалистическа 
партия“ е Корнелия Петрова Нинова. Полити-
ческата партия се представлява от председателя 
Корнелия Петрова Нинова.
4092

Софийският градски съд с решение от 
19.11.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от 
ЗПП вписва промяна по ф.д. № 1969/1990 г. на 
политическа партия „Българска социалистическа 
партия“, както следва: Заличава Янаки Боянов 
Стоилов като член на Националния съвет на 
партията.
4093

Софийският градски съд с решение от 
21.04.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от 
ЗПП вписва промени по ф.д. № 1969/1990 г. на 
политическа партия „Българска социалисти-
ческа партия“, както следва: Заличава Калоян 
Драгомиров Паргов, Кирил Николаев Добрев, 
Георги Тодоров Гергов и Иван Димов Иванов 
като членове на Националния съвет на партията. 
Вписва Елисавета Донева Досева, Иван Милков 
Еавазов, Костадин Илиянов Беларев, Георги 
Григоров Гогов и Николай Пламенов Бериевски 
като членове в състава на Националния съвет 
на партията.
4094

Софийският градски съд с решение от 
23.04.2019 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от 
ЗПП вписва промени по ф.д. № 29/2009 г. на  
политическа партия „Обединена социалдемокра-
ция“, както следва: промени в устава, приети с 
решения на конгрес, проведен на 16.02.2019 г. 
Вписва нов председател и представляващ: Йор-
дан Тодоров Гергов. Вписва нов състав на На-
ционалния политически съвет: Йордан Тодоров 
Гергов, Иван Николов Банков, Венцислав Петров 
Димитров, Йовко Добрев Йовков, Петър Стоя-
нов Попов, Стойчо Сотиров Гълъбов, Апостол 
Методиев Апостолов, Бистра Любенова Цолова, 
Юли Цветков Пухалски, Николай Пешев Джана-
бетски, Румен Василев Серафимов, Владимир 
Николов Банков, Пламен Кирилов Йорданов, 
Кирил Атанасов Манев, Йордан Александров 
Йорданов, Иван Атанасов Цеков, Стелян Богданов 
Стефанов, Любомир Гергов Мутавчиев, Лиляна 
Савова Минчева, Станислав Емилов Сираков, 
Чавдар Георгиев Младенов, Александър Божанов 
Тачков, Цено Спасов Велчев, Марко Каменов 
Мирчев, Николай Христов Даков, Димитрина 
Петрова Спасова, Георги Костадинов Мардов, 
Татяна Мицева Ангелова, Мирослав Бочев Ни-
колов, Камелия Цветанова Димитрова, Съйко 
Иванов Съйков, Кольо Петков Паранов, Иван 
Петров Дърмонски, Мирослав Димитров Дими-
тров, Здравко Славов Манев, Николай Павлов 
Христов, Карло Андреев Луканов, Любомир Ге-
оргиев Булев, Николай Тодоров Иванов, Петър 
Драгнев Иванов, Ванчо Георгиев Николов, Ма-
нол Маринов Христов, резерва, Лозка Борисова 
Василева, резерва, Ирена Иванова Ангелова, 
резерва, Атанас Филев Атанасов, резерва, Милко 
Иванов Балиев, резерва, Симо Асенов Влахов, 
резерва, Иван Младенов Георгиев, резерва, То-
дор Харалампиев Харалампиев, резерва, Георги 
Делчев Бакалов, резерва, Ангел Стоянов Гроздев, 
резерва, Росица Михайлова Трошанова, резерва. 
Вписва нов състав на Националната контролна 
комисия: Евгени Петров Цеков – председател, 
Милка Илиева Пухалска, Георги Любенов Матов, 
Татяна Симеонова Стоянова, Катя Владимирова 
Маркова.
4121

Софийският градски съд с решение от 
21.09.2020 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от 
ЗПП вписва промени по ф.д. № 29/2009 г. на 
политическа партия „Обединена социалдемо-
крация“, както следва: Вписва нов състав на 
Изпълнителния съвет: Йордан Тодоров Гергов, 
Иван Николов Банков, Венцислав Петров Ди-
митров, Йовко Добрев Йовков, Петър Стоянов 
Попов, Стойчо Сотиров Гълъбов, Карло Андреев 
Луканов, Бистра Любенова Цолова, Юли Цветков 
Пухалски, Николай Пешев Джанабетски, Румен 
Василев Серафимов, Владимир Николов Банков, 
Кольо Петков Парамов, Кирил Атанасов Манев, 
Йордан Александров Йорданов, Иван Атанасов 
Цеков, Стилян Богданов Стефанов, Любомир 
Гергов Мутавчиев, Лиляна Савова Минчева, 
Станислав Емилов Сираков, Чавдар Георгиев 
Младенов. Заместник-председатели: Венцислав 
Петров Димитров, Петър Стоянов Попов, Стойчо 
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Сотиров Гълъбов, Иван Атанасов Цеков, Иван 
Николов Банков, Стилян Богданов Стефанов, 
Станислав Емилов Сираков, Чавдар Георгиев 
Младенов. Главен секретар: Йордан Александров 
Йорданов.
4122

Софийският градски съд с решение от 
14.06.2018 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от 
ЗПП вписва промени по ф.д. № 114/2001 г. на 
политическа партия с наименование „Партия 
на зелените“, както следва: Вписва промени в 
устава, приети на петия редовен конгрес, про-
веден на 28.04.2018 г. Вписва нов Политически 
съвет в състав: Андон Йорданов Тодоров, Атанас 
Валериев Китев, Борислав Атанасов Даскалов, 
Васко Райчинов Йотов, Валентин Симеонов Си-
мов, Венцислав Димитров Цупарски, Владимир 
Милчев Aпостолов, Ивайло Христов Йорданов, 
Иван Велев Иванов, Иван Иванов Георгиев, Йонко 
Йорданов Гергов, Людмила Николова Велинова, 
Лидия Монова Драганова-Чингарска, Любомир 
Димитров Кьосев, Милена Кирова Иванова, Ма-
риан Васков Йотов, Наталия Маринова Симова, 
Никола Танчев Николов, Петко Иванов Илинчев, 
Петър Валериев Китев, Ради Димитров Радев, 
Теодор Йончев Йотов, Тихомир Господинов Гос-
подинов, Христо Николов Дунчев, Христо Ни-
колов Христов, Христо Христов Дунчев, Цветан 
Стоименов Ночев. Вписва нов Контролен съвет в 
състав: Янка Костова Шейтанска – председател, 
Цвета Петрова Филипова – заместник-предсе-
дател, Иванка Василева Стефанова – секретар, 
Алекс Йорданов Велков, Магдалина Томова 
Гегова, Цветелина Тодорова Йотова. Вписва нов 
Изпълнителен съвет в състав: Владимир Дими-
тров Николов – председател на партията, Йонко 
Йорданов Гергов – председател на Политическия 
съвет, Христо Христов Дунчев – изпълнителен 
секретар, Андон Йорданов Тодоров – заместник-
председател, Валентин Симеонов Симов – говори-
тел, Иван Велев Иванов – заместник-председател, 
Никола Танчев Николов – заместник-председа-
тел. Политическата партия се представлява от 
Владимир Димитров Николов – председател на 
партията, а при негово отсъствие или невъзмож-
ност – от Йонко Йорданов Гергов – председател 
на Политическия съвет, или от Христо Христов 
Дунчев – изпълнителен секретар.
4123

Софийският градски съд c решение от 
15.06.2022 г. на основание чл. 15 – чл. 17, ал. 1 
ЗПП вписва в регистъра на политическите партии 
при Софийския градски съд по ф. д. № 18/2022 г. 
политическа партия с наименование „Изправи се 
България“, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, пл. Петко Р. Славейков № 4А, ет. 3. 
Вписва устав, приет на учредително събрание на 
партията, проведено на 1.05.2022 г. Вписва Мая Бо-
жидарова Манолова-Найденова като председател 
и представляващ политическа партия „Изправи 
се България“. Вписва Национална оперативна 
комисия в състав: Албина Алексеева Анева-Томо-
ва, Габриела Христова Гоцкова, Симеон Луканов 
Бабуров, Димитър Симеонов Костадинов, Силвия 
Мариянова Димитрова, Иван Филипов Иванов, 
Стефан Лазаров Стефанов, Мариела Стоянова 

Стоянова, Цветан Любомиров Цонев, Явор Минев 
Георгиев, Петко Росенов Манолов, Георги Христов 
Илинов, Войслав Георгиев Тодоров, Нора Анчева 
Симеонова, Кремена Минюва Йорданова, Сил-
вия Иванова Мирчева, Юлиян Милчев Ненчев, 
Весела Валентинова Кънчева, Николай Кръстев 
Пусалски, Симеон Панов Изворов, Ивайло Пла-
менов Велинов, Калинка Иванова Георгиева, 
Стефан Пасков Стефанов, Младен Асенов Чаушев, 
Мая Божидарова Манолова-Найденова, Виктор 
Владимиров Йочев, Никола Николов Вапцаров, 
Борис Генадиев Панкин, Светослав Кирилов 
Велков, Пенка Георгиева Бабачева, Цветелина 
Ангелова Джелепова, Светослав Бончев Колев, 
Деница Ивайлова Димитрова, Таня Владкова 
Чалъкова, Росица Енчева Павлова, Мими Ива-
нова Караколева и Мария Илийчова Георгиева. 
Вписва Контролна комисия в състав: председател 
Цветанка Илиева Цанева, и членове Тодорка 
Петкова Илиева-Скрипкина, Даниела Петрова 
Давидкова, Веселин Дойчинов Петров и Кирил 
Венциславов Атанасов.
4178

Софийският градски съд с решение от 
8.07.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП 
вписва промени по ф.д. № 13295/1998 г. на ПП 
„Съюз на патриотичните сили „Защита“, както 
следва: Заличава от състава на Националния 
съвет Венцислав Петров Иванов.
4179

Софийският градски съд с решение от 
29.12.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от 
ЗПП вписва промени по ф.д. № 13295/1998 г. на 
политическа партия „Съюз на патриотичните сили 
„Защита“, както следва: Заличава от състава на 
Националния съвет Мартин Георгиев Стефанов 
и Пламен Петров Витанов.
4180

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

80. – Управителният съвет на фондация 
„Атанас Буров“ – София, на основание чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията 
на 14.09.2022 г. (сряда) в 18 ч. в залата на Асоци-
ацията на банките в България, София, ул. Княз 
Борис І № 97, при следния дневен ред: 1. отчет 
на управителния съвет за дейността на фонда-
ция „Атанас Буров“ и изпълнението на бюджета 
за 2021 г.; 2. приемане програма за дейността и 
бюджет на фондация „Атанас Буров“ за 2022 г.; 
3. избор на управителен съвет; 4. разни.
4156

1. – Управителният съвет на ТД „Чудни ска-
ли“ – Айтос, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание 
на 17.08.2022 г. (сряда) от 17 ч. в заседателната 
зала на Община Айтос при следния дневен ред: 1. 
отчет на дейностите на ТД „Чудни скали“ – Айтос, 
за период март 2017 г. – 2021 г.; 2. приемане на 
годишен финансов отчет за 2021 г.; 3. предста-
вяне на календарния план по повод 120 години 
ТД „Чудни скали“ и приемане на предложения; 
4. освобождаване на съставите на управителния 
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и контролния съвет, председателя и секретаря 
и освобождаването им от отговорност; 5. избор 
на председател, управителен съвет и секретар 
за мандат 2022 г. – 2027 г.; 6. избор на контро-
лен съвет за мандат 2022 г. – 2027 г.; 7. избор на 
делегат за извънредно общо събрание (конгрес) 
на БТС през октомври 2022 г.; 8. разглеждане на 
промени в устава на ТД „Чудни скали“ – Айтос; 
9. разни. При липса на кворум в определения 
час на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието 
ще се проведе същия ден от 18 ч., на същото 
място и при същия дневен ред независимо от 
броя на явилите се членове и ще се счита за за-
конно. Събранието ще се проведе при спазване 
на противоепидемичните мерки от наредбата на 
министъра на здравеопазването.
4074

1. – Управителният съвет на сдружение с 
не стопанска цел „Клуб по хокей „Свети Кли-
мент“ – Варна, на основание чл. 26, ал. 3 от 
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на 
19.08.2022 г. от 17 ч. в сградата, намираща се 
във Варна, бул. Княз Борис I № 324, при следния 
дневен ред: 1. изключване на членове; 2. прие-
мане на членове; 3. отчетен доклад за дейността 
за периода 1.01.2021 г. – 31.12.2021 г.; 4. отче-
тен доклад за финансовата дейност за периода 
1.01.2021 г. – 31.12.2021 г.; 5. промени в устава;  
6. разни. Писмените материали по дневния ред са 
на разположение на членовете всеки работен ден 
от 15 до 19 ч. на адрес: Варна, бул. Княз Борис I 
№ 324, ап. 10. При липса на кворум събранието 
ще се проведе от 18 ч.
4137

1. – Управителният съвет на Асоциацията на 
плевенска черноглава овца, Плевен, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събра-
ние на 19.08.2022 г. (петък) от 10 ч. в комплекс 
„Централ“, ул. Димитър Константинов № 11, 
гр. Плевен, при следния дневен ред: 1. приема-
не и изключване на членове в Асоциацията на 
плевенска черноглава овца; 2. отчетен доклад на 
УС за периода 1.01.2021 г. до 31.12.2021 г.; 3. от-
четен доклад на ревизионната комисия – 2021 г.;  
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час 
по-късно на същата дата и същото място, при 
същия дневен ред. 
4176

1. – Управителният съвет на Фондация  
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, на ос-
нование чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 
от учредителния акт свиква общо събрание на 
21.09.2022 г. в 11,30 ч. в Свищов, ул. Ем. Чакъ-
ров № 2, при следния дневен ред: 1. приемане 
на годишен доклад за дейността през 2021 г.; 2. 
приемане на годишен финансов отчет за 2021 г. 

и одиторски доклад; 3. приемане на бюджет на 
фондацията за 2022 г.; 4. избор на регистриран 
одитор на ГФО за 2022 г.; 5. избор на нов член 
на УС; 6. други. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 
същия ден от 12,30 ч., на същото място и при 
същия дневен ред.
4063

2. – Управителният съвет на сдружение „Своге 
културно наследство“, гр. Своге, на основание 
чл. 17, ал. 1, 2 и 3 от устава във връзка с чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 
6.09.2022 г. в 15 ч. в снекбар „Макс“, гр. Своге, 
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет 
за дейността на „Своге културно наследство“ за 
2021 – 2022 г.; 2. обсъждане на следващи дейности 
на сдружението. Материалите за събранието са 
на разположение в седалището на сдружението 
до деня на събранието. Ако в обявения час не 
се яви необходимият брой членове, заседанието 
се отлага с един час по-късно и ще се проведе 
независимо от броя на присъстващите членове. 
Поканват се да присъстват всички членове на 
сдружението.
4135

1. – Управителният съвет на „Клуб по ко-
нен спорт – Генерал Владимир Стойчев“, Стара  
Загора, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на 15.08.2022 г. в 11 ч. в Стара За-
гора, ул. Раковска № 146, ет. 4, ап. 16, при следния 
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на 
управителния съвет; 2. приемане на бюджета на 
клуба; 3. освобождаване на председателя и чле-
новете на управителния съвет и освобождаване 
от отговорност за дейността им; 4. избор на нов 
председател и управителен съвет; 5. изменение 
и допълнение на устава на клуба; 6. разни. При 
липса на кворум събранието ще се проведе един 
час по-късно, на същата дата и място при същия 
дневен ред. Канят се всички членове на клуба 
да участват в общото събрание. Материалите по 
дневния ред са на разположение на членовете на 
клуба на адреса на сдружението.
4073

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Роден край“ – с. Батин, област Русе, по своя 
инициатива, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
и чл. 9, ал. 1 от устава на сдружението свиква 
общо събрание на 27.08.2022 г. (събота) в 16 ч. в 
с. Батин, община Борово, ул. Плиска № 1, при 
следния дневен ред: 1. приемане решение за пре-
кратяване дейността на сдружението и откриване 
процедура по ликвидацията му; 2. определяне 
срок за ликвидация на сдружението; 3. избор на 
ликвидатор на сдружението.
4171


