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НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за избиране на Временна комисия за изработ-
ване на проект на Правилник за организаци-
ята и дейността на Четиридесет и шестото 

Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 73 и 
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република 
България

Р Е Ш И :
1. Създава Временна комисия за изработва-

не на проект на Правилник за организацията и 
дейността на Четиридесет и шестото Народно 
събрание в състав от 18 народни представители, 
избрани на паритетен принцип – по трима от 
всяка парламентарна група. 

2. Комисията изработва проекта по т. 1 в 
срок до 27 юли 2021 г. включително.

3. След внасянето на изработения проект 
по т. 1 народните представители могат да 
правят писмени предложения за изменения 
и допълнения в проекта в срок до 2 дни от 
предоставянето му. Комисията разглежда 
и обсъжда предложенията, изготвя и внася 
съответен доклад. 

4. Избира ръководство и състав на Вре-
менната комисия, както следва:

Председател: Виктория Димитрова Васи-
лева.

Членове: Ива Митева Йорданова-Рупчева, 
Христо Михайлов Дочев, Димитър Борисов 
Главчев, Анна Василева Александрова, Христо 
Георгиев Гаджев, Филип Стефанов Попов, 
Тодор Байчев Байчев, Крум Костадинов Зар-
ков, Атанас Владиславов Славов, Димитър 
Петров Сяров, Надежда Георгиева Йорданова, 
Йордан Кирилов Цонев, Хамид Бари Хамид, 
Халил Реджепов Летифов, Мария Василева 
Капон, Румен Маринов Йончев и Меглена 
Хари Гунчева.

5. Комисията се избира за срок до оконча-
телното приемане на Правилник за организа-
цията и дейността на Четиридесет и шестото 
Народно събрание.

Решението е прието от 46-ото Народно 
събрание на 22 юли 2021 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Ива Митева 

4529

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия за раз-
следване на факти и обстоятелства при из-
ползване на сълзотворен газ, употребата на 
сила и помощни средства от МВР, извършени 
на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу про-
тестиращи граждани, както и за разследване 
на факти и обстоятелства, свързани с прила-
гане на специални разузнавателни средства 
на протестиращи граждани, опозиционни 
лидери и членове на политически партии 

от опозицията

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 37 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
1. Създава Временна комисия за разследва-

не на факти и обстоятелства при използване 
на сълзотворен газ, употребата на сила и 
помощни средства от МВР, извършени на 10 
юли и 2 септември 2020 г. срещу протести-
ращи граждани, както и за разследване на 
факти и обстоятелства, свързани с прила-
гане на специални разузнавателни средства 
на протестиращи граждани, опозиционни 
лидери и членове на политически партии 
от опозицията.

2. Временната комисия се създава на пари-
тетен принцип – по двама народни предста-
вители от всяка парламентарна група.

3. Избира ръководство и състав на Вре-
менната комисия, както следва:

Председател: Николай Димитров Хад-
жигенов

Заместник-председател: Николай Стефанов 
Радулов

Членове: Светлин Костов Стоянов
 Тома Любомиров Биков 
 Иван Валентинов Иванов
 Крум Георгиев Дончев
 Атанас Петров Атанасов
 Николай Емилов Христов
 Ахмед Реджебов Ахмедов
 Гюнер Нихат Ахмед
 Арман Агоп Бабикян
4. Временната комисия се създава за срок 

от три месеца.
Решението е прието от 46-ото Народно 

събрание на 22 юли 2021 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Ива Митева

4566
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РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия по ре-
визията за установяване на злоупотреби и 
нарушения при разходването на средства 
от Министерския съвет, министерствата, 
държавните органи, държавни и общински 
предприятия, дружества с повече от 50 на 
сто държавно и общинско участие и местните 

власти през последните 5 години

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 37 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
1. Създава Временна комисия по ревизията 

за установяване на злоупотреби и нарушения 
при разходването на средства от Министер-
ския съвет, министерствата, държавните 
органи, държавни и общински предприятия, 
дружества с повече от 50 на сто държавно и 
общинско участие и местните власти през 
последните 5 години.

Временната комисия трябва да провери 
целесъобразността и законосъобразността, 
като например:

 – разпределянето на финансови средства 
от държавния бюджет с постановления или 
решения на Министерския съвет;

 – осъществяването на дейността, включи-
телно приходите и разходите на държавните 
дружества „Автомагистрали“ – ЕАД, „Мон-
тажи“ – ЕАД, „Държавна консолидационна 
компания“ – ЕАД, „Български ВиК Хол-
динг“ – ЕАД, ДП „Държавна петролна компа-
ния“, ДП „Управление и стопанисване на язо-
вирите“, „Български енергиен холдинг“ – ЕАД, 
и държавните енергийни дружества „АЕЦ 
Козлодуй“ – ЕАД, „Национална електрическа 
компания“ – ЕАД, „Електроенергиен систе-
мен оператор“ – ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 
2“ – ЕАД, „Мини Марица-изток“ – ЕАД, 
„Булгаргаз“ – ЕАД, „Булгартранс газ“ – ЕАД, 
ДП „Радиоактивни отпадъци“ и „Минпро-
ект“ – ЕАД;

 – дейността на „Българска независима 
енергийна борса“ – ЕАД;

 – разходването на средствата по Нацио-
налната програма „Енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни сгради“, по Про-
ект „Енергийно обновяване на българските 
домове“, от Международен фонд „Козлодуй“ 
(неядрен прозорец), от Фонд „Сигурност 
на електроенергийната система“, от Фонд 
„Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници“ и от „Фонд мениджър на финан-
сови инструменти в България“ – ЕАД (Фонд 
на фондовете);

 – осъществяването на дейността, вклю-
чително приходите и разходите на общински 
предприятия и дружества, както и на мест-
ните власти;

 – финансирането на мерки за борба с 
епидемията от COVID-19 със средства от 
държавния бюджет, размера на помощта и 
спазването на разумни срокове за подкрепа 
за засегнатите от COVID-19 микро-, малки 
и средни предприятия;

 – сключването и изпълнението на конце-
сионни договори, както и осъществяването 
на ефективен контрол върху концесионерите 
в защита на обществения интерес;

 – възлагане, изпълнение и контрол на 
изпълнението на големи обществени поръчки;

 – осъществяването дейността на Бъл-
гарската банка за развитие; участията на 
офшорни дружества в усвояване на публич-
ни средства; търговските аташета; Фонда 
за пътна безопасност към Министерството 
на вътрешните работи; средствата, дадени 
през годините, за електронното управление 
и е-правителство; Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“; предоставя-
нето на българско гражданство; програмите 
за модернизиране на армията; програмите за 
саниране; програмите за ремонт на язовири-
те; ВиК сектора; топлофикационните и ВиК 
дружествата; средствата за изграждането и 
ремонтите на пътища и магистрали, ВЕЦ-
овете и тяхната собственост; средствата за 
преодоляване на последствията от COVID-
кризата и причините за отбелязаната в Ре-
публика България най-висока смъртност в 
Европейския съюз по време на пандемията, 
дейността на НЗОК, свързана с лечението 
на деца в чужбина;

 – горските стопанства и предприятия;
 – изплащането на допълнителни възнаг-

раждения в администрацията и на възнаг-
раждения за участия в бордове на държавни 
служители, в това число публично обявяване 
на лицата, които са ги разрешили и получили;

 – разрешенията, средствата и разходите 
за използване на специални разузнавателни 
средства;

 – дейностите по контрол и охрана на гра-
ничните контролно-пропускателни пунктове.

2. Временната комисия събира информация 
и документи за установяване на злоупотреби 
или нарушения в дейността на горепосочените 
органи и предприятия и е длъжна да разгледа 
всички сигнали, постъпили до комисията, как-
то и публично достъпни данни за нарушения.

3. Временната комисия трябва да изследва 
и анализира финансовите отчети, банкови и 
касови справки, разходни и други счетовод-
ни документи на държавните и общинските 
органи, предприятия и дружества с повече от 
50 на сто държавно участие, на база на които 
установява има ли нерегламентирани разходи, 
получени ли са дължимите насрещни прес-
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тации и надлежно събрани ли са държавни, 
общински и фирмени вземания по договори, 
санкции и неустойки.

4. Временната комисия изготвя доклад за 
резултатите от работата, направените конста-
тации, установени нарушения и предложения 
за предприемане на съответни мерки от от-
говорните институции.

5. Временната комисия се създава на пари-
тетен принцип – по трима народни предста-
вители от всяка парламентарна група.

6. Избира ръководство и състав на Вре-
менната комисия, както следва:

Председател: Мая Божидарова Манолова-
Найденова

Заместник-председател: Борислав Димит-
ров Сандов

Членове: Васил Йорданов Георгиев
 Георги Станчев Георгиев 
 Росен Кирилов Димов
 Александър Койчев Иванов
 Анна Василева Александрова
 Христо Георгиев Гаджев
 Румен Василев Гечев
 Явор Руменов Божанков
 Христо Танчев Проданов
 Иван Йорданов Димитров
 Владислав Панчев Панев
 Петър Пандушев Чобанов
 Байрам Юзкан Байрам
 Адлен Шукри Шевкед 
 Димитър Андреев Делчев
 Юлиян Милчев Ненчев
7. Временната комисия се създава за срок 

от шест месеца.

Решението е прието от 46-ото Народно 
събрание на 22 юли 2021 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Ива Митева

4567

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия за уста-
новяване на факти и обстоятелства относно 
незаконосъобразни действия и бездействия 
на компетентните органи на територията на 
Лесопарк „Росенец“, в района на нос „Чука-

лята“, гр. Бургас

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 37 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
1. Създава Временна комисия за устано-

вяване на факти и обстоятелства относно:
а) действията и бездействията на компе-

тентните органи, които е следвало да кон-
статират, преустановят експлоатацията и да 
премахнат незаконни строежи и обекти на 
територията на Лесопарк „Росенец“, в района 
на нос „Чукалята“, гр. Бургас, включително 
на крайбрежната ивица и прилежащата є 
акватория, както и да потърсят отговорност 
на виновните за това лица;

б) действията и бездействията на служи-
тели на Националната служба за охрана на 
7 юли 2020 г. на територията на Лесопарк 
„Росенец“, в района на нос „Чукалята“, гр. 
Бургас, и последвалите действия за търсене на 
отговорност на виновните длъжностни лица;

в) действията и бездействията на компетент-
ните органи при и по повод провеждането на 
мирен протест срещу беззаконието в страната, 
заявен за 11 юли 2020 г. по реда на Закона за 
събранията, митингите и манифестациите.

2. Временната комисия изслушва предста-
вители на компетентните органи на държавна 
власт и местно самоуправление, събира ин-
формация и документи за установяване на 
фактите и обстоятелствата по т. 1.

3. Временната комисия се създава на пари-
тетен принцип – по двама народни предста-
вители от всяка парламентарна група.

4. Избира ръководство и състав на Вре-
менната комисия, както следва:

Председател: Калоян Милков Янков

Заместник-председател: Светослав Бончев 
Колев

Членове: Александър Викторов Рашев
 Златомира Димитрова Караге-
 оргиева-Мострова
 Даниел Павлов Митов
 Жечо Дончев Станков
 Атанас Зафиров Зафиров
 Манол Трифонов Генов
 Димитър Георгиев Найденов
 Хамид Бари Хамид
 Рамадан Байрам Аталай
 Данаил Валериев Георгиев
5. Временната комисия се създава за срок 

от три месеца.
Решението е прието от 46-ото Народно 

събрание на 22 юли 2021 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Ива Митева

4568
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 
ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 175 на Министерския съвет от 2009 г. за 
определяне на първостепенния и второсте-
пенните разпоредители с бюджет в Минис-
терството на отбраната (обн., ДВ, бр. 57 от 
2009 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2011 г., бр. 92 от 
2012 г., бр. 8 и 76 от 2014 г., бр. 37 от 2015 г., 
бр. 29 от 2017 г., бр. 86 и 101 от 2019 г. и 

бр. 101 от 2020 г.)

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

§ 1. В член единствен, ал. 2 се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думата „командващият“ се заменя 
с „командирът на“.

2. В т. 17 думите „Стационарната кому-
никационна и информационна система“ се 
заменят с „Командването за комуникационно-
информационна поддръжка и киберотбрана“.

3. Създава се т. 24:
„24. „командирът на Командването за ло-

гистична поддръжка“.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 

1 септември 2021 г.
Министър-председател:  

Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: 

Красимир Божанов
4542

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238  
ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери 
по бюджетите на общините за 2021 г. за за-
купуване на познавателни книжки по всички 
образователни направления – за всяко дете, 
записано във втора възрастова група на 
общинските детски градини и училища, за 
осъществяване на предучилищно образование 

за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери 
по бюджетите на общини за 2021 г. в размер 
на 1 270 524 лв. съгласно приложението за за-
купуване на познавателни книжки по всички 
образователни направления за децата, записани 
във втора възрастова група на общинските 
детски градини и училища за 2021 г.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да 
се осигурят за сметка на намаление на утвър-
дените разходи по „Политика в областта на 
всеобхватното, достъпно и качествено пред-
училищно и училищно образование. Учене през 

целия живот“, бюджетна програма „Улесняване 
на достъпа до образование. Приобщаващо 
образование“, по бюджета на Министерството 
на образованието и науката за 2021 г.

(3) Допълнителните трансфери се предос-
тавят по бюджетите на общините от централ-
ния бюджет под формата на обща субсидия 
за делегираните от държавата дейности за 
сметка на намаление на бюджетното взаимо-
отношение на централния бюджет с бюджета 
на Министерството на образованието и нау-
ката за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се на-
малят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от 
Закона за публичните финанси и чл. 1, 3 и 4 от 
Постановление № 79 на Министерския съвет от 
2016 г. за осигуряване за безвъзмездно полз-
ване на познавателни книжки, учебници и 
учебни комплекти (обн., ДВ, бр. 31 от 2016 г.; 
изм. и доп., бр. 32 от 2018 г., бр. 34 от 2019 г. 
и бр. 50 от 2021 г.).

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

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

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

Приложение  
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата за закупуване 
на познавателни книжки по всички образова-
телни направления – за всяко дете, записано 
във втора възрастова група на общинските 
детски градини и училища, за осъщест-
вяване на предучилищно образование за  

2021 г.

Област Община Средства 
в лв.

Благоевград Банско 3890

Благоевград Белица 989

Благоевград Благоевград 21393
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Област Община Средства 
в лв.

Благоевград Гоце Делчев 8428

Благоевград Гърмен 1740

Благоевград Кресна 853

Благоевград Петрич 7984

Благоевград Разлог 3310

Благоевград Сандански 7165

Благоевград Сатовча 614

Благоевград Симитли 2320

Благоевград Струмяни 717

Благоевград Хаджидимово 921

Благоевград Якоруда 580

Бургас Айтос 4060

Бургас Бургас 57595

Бургас Карнобат 3719

Бургас Несебър 3924

Бургас Поморие 6517

Бургас Приморско 717

Бургас Руен 1160

Бургас Созопол 682

Бургас Средец 3821

Бургас Сунгурларе 1331

Бургас Царево 2559

Варна Белослав 2900

Варна Варна 91578

Варна Ветрино 717

Варна Вълчи дол 1331

Варна Провадия 3992

Велико Търново Велико Търново 20574

Велико Търново Горна Оряховица 9451

Велико Търново Елена 1228

Велико Търново Павликени 3037

Велико Търново Полски Тръмбеш 1467

Велико Търново Свищов 4879

Велико Търново Стражица 1297

Видин Белоградчик 648

Видин Брегово 1126

Видин Видин 8769

Враца Борован 546

Враца Бяла Слатина 3310

Враца Враца 11464

Враца Козлодуй 4060

Враца Криводол 444

Враца Мездра 4231

Област Община Средства 
в лв.

Враца Оряхово 921

Враца Роман 819

Враца Хайредин 751

Габрово Габрово 10509

Габрово Дряново 853

Габрово Севлиево 6073

Габрово Трявна 1672

Добрич Балчик 5084

Добрич Генерал Тошево 1467

Добрич Добрич 21154

Добрич Каварна 3514

Добрич Тервел 2286

Добрич Шабла 580

Кърджали Джебел 785

Кърджали Крумовград 2081

Кърджали Кърджали 17299

Кюстендил Бобов дол 580

Кюстендил Бобошево 409

Кюстендил Дупница 7984

Кюстендил Кочериново 273

Кюстендил Кюстендил 9042

Кюстендил Сапарева баня 1774

Ловеч Априлци 819

Ловеч Летница 785

Ловеч Луковит 2013

Ловеч Троян 6346

Ловеч Угърчин 819

Ловеч Ябланица 1024

Пазарджик Батак 853

Пазарджик Белово 785

Пазарджик Велинград 4674

Пазарджик Лесичово 819

Пазарджик Пазарджик 24976

Пазарджик Панагюрище 5425

Пазарджик Пещера 4436

Пазарджик Ракитово 3719

Пазарджик Септември 3207

Пазарджик Стрелча 1262

Перник Перник 21871

Перник Радомир 7472

Перник Трън 478

Плевен Гулянци 819
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Област Община Средства 
в лв.

Плевен Долна 
Митрополия

2593

Плевен Долни Дъбник 751

Плевен Левски 887

Плевен Плевен 22929

Плевен Червен бряг 2730

Пловдив Асеновград 14228

Пловдив Калояново 1024

Пловдив Карлово 10680

Пловдив Кричим 1706

Пловдив Куклен 955

Пловдив Лъки 273

Пловдив „Марица“ 5800

Пловдив Перущица 1160

Пловдив Пловдив 87313

Пловдив Раковски 6005

Пловдив „Родопи“ 7268

Пловдив Сопот 1842

Пловдив Стамболийски 5391

Пловдив Хисаря 1092

Разград Завет 1808

Разград Исперих 3992

Разград Лозница 717

Разград Разград 9485

Разград Цар Калоян 1058

Русе Борово 136

Русе Ветово 1740

Русе Две могили 546

Русе Сливо поле 2695

Силистра Дулово 4845

Силистра Кайнарджа 614

Силистра Силистра 10509

Силистра Ситово 955

Сливен Котел 1842

Сливен Нова Загора 3787

Сливен Сливен 18118

Сливен Твърдица 1740

Смолян Борино 171

Смолян Доспат 1672

Смолян Златоград 2286

Смолян Мадан 887

Смолян Неделино 989

Смолян Рудозем 3821

Област Община Средства 
в лв.

Смолян Смолян 11567

Смолян Чепеларе 853

София-град Столична 320080

София област Божурище 4606

София област Долна баня 989

София област Драгоман 512

София област Елин Пелин 8155

София област Златица 2150

София област Ихтиман 2081

София област Костинброд 3992

София област Мирково 785

София област Пирдоп 3071

София област Правец 478

София област Самоков 6244

София област Своге 1262

София област Сливница 2354

София област Челопеч 785

Стара Загора Казанлък 14910

Стара Загора Павел баня 1092

Стара Загора Стара Загора 36508

Стара Загора Чирпан 2968

Търговище Антоново 648

Търговище Омуртаг 1877

Търговище Опака 1501

Търговище Търговище 9827

Хасково Ивайловград 307

Хасково Любимец 1945

Хасково Минерални бани 409

Хасково Свиленград 3787

Хасково Симеоновград 478

Хасково Харманли 2695

Хасково Хасково 18118

Шумен Венец 717

Шумен Каолиново 785

Шумен Каспичан 1126

Шумен Никола Козлево 955

Шумен Смядово 648

Шумен Шумен 20438

Ямбол Елхово 1433

Ямбол Стралджа 2252

Ямбол Ямбол 13546

Общо 1 270 524

4543
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239  
ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за изплащане на мини-
мални диференцирани размери на паричните 
средства за физическа активност, физическо 
възпитание, спорт и спортно-туристическа 

дейност

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. в размер 3 977 445 лв. 
за изплащане на минимални диференцирани 
размери на паричните средства за физическа 
активност, физическо възпитание, спорт и 
спортно-туристическа дейност на общински-
те и частните детски градини и училища, 
духовните училища и държавните училища, 
финансирани от Министерството на образо-
ванието и науката.

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

1. по бюджетите на общините – в размер 
3 579 807 лв., разпределени съгласно прило-
жението;

2. по бюджета на Министерството на 
образованието и науката – в размер 397 638 
лв., в това число за трансфер на Техническия 
университет – София, 5920 лв.

(3) Допълнителните трансфери по чл. 1, 
ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на 
общините от централния бюджет под фор-
мата на обща субсидия 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 2021 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 391 718 лв. да се уве-
личат разходите по „Политика в областта на 
всеобхватното, достъпно и качествено пред-
училищно 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 2021 г.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат 
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 4. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2021 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 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от 
Закона за публичните финанси и чл. 1 и чл. 2, 
ал. 1 от Постановление № 46 на Министерския 
съвет от 2020 г. за определяне на минимални 
диференцирани размери на паричните средства 
за физическа активност, физическо възпита-
ние, спорт и спортно-туристическа дейност 
на деца и учащи в институции в системата на 
предучилищното и училищното образование 
и във висшите училища (обн., ДВ, бр. 26 от 
2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2021 г.).

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

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

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

Приложение  
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане на минимални диференцирани 
размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спорт-

но-туристическа дейност през 2021 г.

Община Област Средства за деца и 
ученици в общин-
ски детски градини 

и училища 
(в лв.)

Средства за деца 
и ученици в част-
ни де т ск и г ра -
дини и училища 

(в лв.)

Средства
за ученици в 
духовните учи-

лища
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Банско Благоевград 7 079   7 079

Белица Благоевград 6 521   6 521

Благоевград Благоевград 46 776   46 776

Гоце Делчев Благоевград 21 552   21 552

Гърмен Благоевград 9 986   9 986

Кресна Благоевград 1 998   1 998
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Община Област Средства за деца и 
ученици в общин-
ски детски градини 

и училища 
(в лв.)

Средства за деца 
и ученици в част-
ни детски гради-
ни и училища 

(в лв.)

Средства 
за ученици в 
духовните учи-

лища
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Петрич Благоевград 26 971   26 971

Разлог Благоевград 11 605   11 605

Сандански Благоевград 23 140   23 140

Сатовча Благоевград 8 424   8 424

Симитли Благоевград 6 424   6 424

Струмяни Благоевград 2 266   2 266

Хаджидимово Благоевград 5 057   5 057

Якоруда Благоевград 5 395   5 395

Айтос Бургас 16 519   16 519

Бургас Бургас 142 416   142 416

Камено Бургас 3 683   3 683

Карнобат Бургас 14 691   14 691

Малко Търново Бургас 1 241   1 241

Несебър Бургас 12 580   12 580

Поморие Бургас 12 616   12 616

Приморско Бургас 2 599   2 599

Руен Бургас 15 986   15 986

Созопол Бургас 5 201   5 201

Средец Бургас 8 181   8 181

Сунгурларе Бургас 6 344   6 344

Царево Бургас 4 907   4 907

Аврен Варна 3 528 673  4 201

Аксаково Варна 8 740 171  8 911

Белослав Варна 5 496 5 496

Бяла Варна 1 765 1 765

Варна Варна 184 985 5 194  190 179

Ветрино Варна 1 812 1 812

Вълчи дол Варна 4 527 4 527

Девня Варна 3 634 3 634

Долни чифлик Варна 10 356 10 356

Дългопол Варна 7 278 7 278

Провадия Варна 11 718 11 718

Суворово Варна 4 921 4 921

Велико Търново Велико Търново 42 946 1 314  44 260

Горна Оряховица Велико Търново 17 895 17 895

Елена Велико Търново 4 540 4 540

Златарица Велико Търново 1 928 1 928

Лясковец Велико Търново 4 354 4 354

Павликени Велико Търново 9 366 9 366

Полски Тръмбеш Велико Търново 5 508 5 508

Свищов Велико Търново 12 834   12 834

Стражица Велико Търново 5 750   5 750

Сухиндол Велико Търново 955   955

Белоградчик Видин 2 847   2 847
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Община Област Средства за деца и 
ученици в общин-
ски детски градини 

и училища 
(в лв.)

Средства за деца 
и ученици в част-
ни детски гради-
ни и училища 

(в лв.)

Средства 
за ученици в 
духовните учи-

лища
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Бойница Видин 354   354

Брегово Видин 1 124   1 124

Видин Видин 25 035   25 035

Грамада Видин 277   277

Димово Видин 2 654   2 654

Кула Видин 1 176   1 176

Макреш Видин 174   174

Ново село Видин 862   862

Ружинци Видин 2 525   2 525

Чупрене Видин 524   524

Борован Враца 2 374   2 374

Бяла Слатина Враца 13 658   13 658

Враца Враца 40 054   40 054

Козлодуй Враца 11 598   11 598

Криводол Враца 3 591   3 591

Мездра Враца 9 055   9 055

Мизия Враца 2 398   2 398

Оряхово Враца 4 294   4 294

Роман Враца 2 710   2 710

Хайредин Враца 1 869   1 869

Габрово Габрово 22 824   22 824

Дряново Габрово 3 167   3 167

Севлиево Габрово 14 636   14 636

Трявна Габрово 3 409   3 409

Балчик Добрич 8 176   8 176

Генерал Тошево Добрич 4 562   4 562

Добрич Добрич 43 327 1 053  44 380

Добричка Добрич 6 850 6 850

Каварна Добрич 6 436 6 436

Крушари Добрич 1 759 1 759

Тервел Добрич 6 101 6 101

Шабла Добрич 1 682 1 682

Ардино Кърджали 3 199   3 199

Джебел Кърджали 3 254   3 254

Кирково Кърджали 8 237   8 237

Крумовград Кърджали 8 676   8 676

Кърджали Кърджали 39 363   39 363

Момчилград Кърджали 5 925  675 6 600

Черноочене Кърджали 3 601   3 601

Бобов дол Кюстендил 2 175   2 175

Бобошево Кюстендил 423   423

Дупница Кюстендил 21 626   21 626

Кочериново Кюстендил 1 455   1 455

Кюстендил Кюстендил 23 252   23 252
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Община Област Средства за деца и 
ученици в общин-
ски детски градини 

и училища 
(в лв.)

Средства за деца 
и ученици в част-
ни детски гради-
ни и училища 

(в лв.)

Средства 
за ученици в 
духовните учи-

лища
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Невестино Кюстендил 989   989

Рила Кюстендил 707   707

Сапарева баня Кюстендил 2 774   2 774

Трекляно Кюстендил 150   150

Априлци Ловеч 1 098   1 098

Летница Ловеч 1 889   1 889

Ловеч Ловеч 20 731 121  20 852

Луковит Ловеч 11 625 11 625

Тетевен Ловеч 9 594 9 594

Троян Ловеч 12 326 12 326

Угърчин Ловеч 3 089 3 089

Ябланица Ловеч 4 826   4 826

Берковица Монтана 7 129   7 129

Бойчиновци Монтана 2 942   2 942

Брусарци Монтана 1 885   1 885

Вълчедръм Монтана 4 068   4 068

Вършец Монтана 4 000   4 000

Георги Дамяново Монтана 523   523

Лом Монтана 12 047   12 047

Медковец Монтана 1 747   1 747

Монтана Монтана 26 271   26 271

Чипровци Монтана 410   410

Якимово Монтана 1 563   1 563

Батак Пазарджик 2 145   2 145

Белово Пазарджик 3 168   3 168

Брацигово Пазарджик 2 425   2 425

Велинград Пазарджик 22 779   22 779

Лесичово Пазарджик 1 473   1 473

Пазарджик Пазарджик 55 356 60  55 416

Панагюрище Пазарджик 9 652 9 652

Пещера Пазарджик 8 361 8 361

Ракитово Пазарджик 8 417 8 417

Септември Пазарджик 10 016   10 016

Стрелча Пазарджик 2 047   2 047

Сърница Пазарджик 2 746   2 746

Брезник Перник 2 487   2 487

Земен Перник 579   579

Ковачевци Перник 126   126

Перник Перник 44 521   44 521

Радомир Перник 7 334   7 334

Трън Перник 1 591   1 591

Белене Плевен 2 874   2 874

Гулянци Плевен 4 354   4 354

Долна 
Митрополия Плевен 6 610   6 610
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Община Област Средства за деца и 
ученици в общин-
ски детски градини 

и училища 
(в лв.)

Средства за деца 
и ученици в част-
ни детски гради-
ни и училища 

(в лв.)

Средства 
за ученици в 
духовните учи-

лища
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Долни Дъбник Плевен 5 612   5 612

Искър Плевен 2 538   2 538

Левски Плевен 6 944   6 944

Никопол Плевен 2 459   2 459

Плевен Плевен 66 123   66 123

Пордим Плевен 2 982   2 982

Червен бряг Плевен 12 656   12 656

Кнежа Плевен 7 228   7 228

Асеновград Пловдив 29 580   29 580

Брезово Пловдив 3 138   3 138

Калояново Пловдив 3 401   3 401

Карлово Пловдив 25 159   25 159

Кричим Пловдив 3 683   3 683

Лъки Пловдив 638   638

„Марица“ Пловдив 12 607   12 607

Перущица Пловдив 2 650   2 650

Пловдив Пловдив 196 245 2 451 205 198 901

Първомай Пловдив 12 104 12 104

Раковски Пловдив 15 086 15 086

„Родопи“ Пловдив 9 746   9 746

Садово Пловдив 7 495   7 495

Стамболийски Пловдив 8 168   8 168

Съединение Пловдив 3 000   3 000

Хисаря Пловдив 4 481   4 481

Куклен Пловдив 2 890   2 890

Сопот Пловдив 4 122   4 122

Завет Разград 3 724   3 724

Исперих Разград 11 955   11 955

Кубрат Разград 7 325   7 325

Лозница Разград 3 818   3 818

Разград Разград 26 664   26 664

Самуил Разград 2 772   2 772

Цар Калоян Разград 1 608   1 608

Борово Русе 1 039   1 039

Бяла Русе 4 682   4 682

Ветово Русе 4 819   4 819

Две могили Русе 3 527   3 527

Иваново Русе 1 260   1 260

Русе Русе 71 043  135 71 178

Сливо поле Русе 3 295   3 295

Ценово Русе 1 075   1 075

Алфатар Силистра 679   679

Главиница Силистра 3 890   3 890
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Община Област Средства за деца и 
ученици в общин-
ски детски градини 

и училища 
(в лв.)

Средства за деца 
и ученици в част-
ни детски гради-
ни и училища 

(в лв.)

Средства 
за ученици в 
духовните учи-

лища
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Дулово Силистра 14 048   14 048

Кайнарджа Силистра 4 097   4 097

Силистра Силистра 19 989   19 989

Ситово Силистра 2 197   2 197

Тутракан Силистра 6 265   6 265

Котел Сливен 8 251   8 251

Нова Загора Сливен 17 395   17 395

Сливен Сливен 69 693   69 693

Твърдица Сливен 10 041   10 041

Баните Смолян 1 065   1 065

Борино Смолян 860   860

Девин Смолян 4 892   4 892

Доспат Смолян 3 753   3 753

Златоград Смолян 4 882   4 882

Мадан Смолян 4 830   4 830

Неделино Смолян 1 979   1 979

Рудозем Смолян 5 364   5 364

Смолян Смолян 18 687   18 687

Чепеларе Смолян 2 885   2 885

Столична София-град 632 257 30 071 320 662 648

Антон София област 471 471

Божурище София област 4 526   4 526

Ботевград София област 16 756   16 756

Годеч София област 1 994   1 994

Горна Малина София област 3 118   3 118

Долна баня София област 2 984   2 984

Драгоман София област 1 551   1 551

Елин Пелин София област 11 590   11 590

Етрополе София област 7 049   7 049

Златица София област 3 319   3 319

Ихтиман София област 11 088   11 088

Копривщица София област 1 027   1 027

Костенец София област 6 727   6 727

Костинброд София област 7 640   7 640

Мирково София област 685   685

Пирдоп София област 3 413   3 413

Правец София област 5 466   5 466

Самоков София област 18 980   18 980

Своге София област 5 976   5 976

Сливница София област 4 420   4 420

Чавдар София област 431   431

Челопеч София област 1 154   1 154

Братя Даскалови Стара Загора 3 138   3 138
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Община Област Средства за деца и 
ученици в общин-
ски детски градини 

и училища 
(в лв.)

Средства за деца 
и ученици в част-
ни детски гради-
ни и училища 

(в лв.)

Средства 
за ученици в 
духовните учи-

лища
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Гурково Стара Загора 3 213   3 213

Гълъбово Стара Загора 6 336   6 336

Казанлък Стара Загора 36 433   36 433

Мъглиж Стара Загора 6 165   6 165

Николаево Стара Загора 3 675   3 675

Опан Стара Загора 762   762

Павел баня Стара Загора 7 160   7 160

Раднево Стара Загора 8 102   8 102

Стара Загора Стара Загора 80 096 1 259  81 355

Чирпан Стара Загора 11 969   11 969

Антоново Търговище 1 777   1 777

Омуртаг Търговище 7 745   7 745

Опака Търговище 2 055   2 055

Попово Търговище 12 296   12 296

Търговище Търговище 27 447  57 27 504

Димитровград Хасково 22 512   22 512

Ивайловград Хасково 2 461   2 461

Любимец Хасково 5 347   5 347

Маджарово Хасково 844   844

Минерални бани Хасково 2 143   2 143

Свиленград Хасково 12 658   12 658

Симеоновград Хасково 4 646   4 646

Стамболово Хасково 2 550   2 550

Тополовград Хасково 4 546   4 546

Харманли Хасково 11 954   11 954

Хасково Хасково 50 339   50 339

Велики Преслав Шумен 3 696   3 696

Венец Шумен 2 483   2 483

Върбица Шумен 4 724   4 724

Каолиново Шумен 5 533   5 533

Каспичан Шумен 3 446   3 446

Никола Козлево Шумен 3 498   3 498

Нови пазар Шумен 9 706   9 706

Смядово Шумен 2 588   2 588

Хитрино Шумен 1 479   1 479

Шумен Шумен 49 397   49 397

Болярово Ямбол 1 365   1 365

Елхово Ямбол 6 949   6 949

Стралджа Ямбол 6 531   6 531

„Тунджа“ Ямбол 6 199   6 199

Ямбол Ямбол 42 674   42 674

ОБЩО 3 536 048 42 367 1 392 3 579 807

4544
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240  
ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за финансово осигуря-
ване на дейности по Национална програма 
„Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 

на Министерския съвет от 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 2 422 000 лв. за финансо-
во осигуряване на дейности по Национална 
програма „Отново заедно“.

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

1 .  по  бюдже т и т е  н а  о бщини т е  –  
2 244 900 лв., разпределени съгласно прило-
жението;

2. по бюджета на Министерството на об-
разованието и науката – 155 050 лв.;

3. по бюджета на Министерството на мла-
дежта и спорта – 15 400 лв.;

4. по бюджета на Министерството на кул-
турата – 6650 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 преструктуриране на разходи  
и/или трансфери по централния бюджет 
за 2021 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 2021 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 2021 г.

Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 
да се увеличат разходите по „Политика в 
областта на спорта за учащи и спорта в сво-
бодното време“, бюджетна програма „Спорт 
за учащи“, по бюджета на Министерството 
на младежта и спорта за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се 
увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г.

Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 
да се увеличат разходите по „Политика в 
областта на създаване и популяризиране на 
съвременно изкуство в страната и в чужбина 
и достъп до качествено художествено обра-
зование“, бюджетна програма „Обучение на 
кадри в областта на изкуството и културата“, 
по бюджета на Министерството на културата 
за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се 
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г.

Чл. 6. Първостепенните разпоредители с 
бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2, т. 2 – 4 
да извършат съответните промени по бюдже-
тите си за 2021 г. и да уведомят министъра 
на финансите.

Чл. 7. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основа-

ние чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Зако-
на за публичните финанси и т. 3 от Решение  
№ 453 на Министерския съвет от 2021 г. за 
одобряване на Национална програма за раз-
витие на образованието „Отново заедно“.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на образованието и 
науката, на министъра на младежта и спорта, 
на министъра на културата и на кметовете 
на съответните общини.

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

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. 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“

Община Област Средства
(в лв.)

Благоевград Благоевград 23 800

Петрич Благоевград 21 000

Разлог Благоевград 12 600

Сандански Благоевград 36 750

Сатовча Благоевград 17 500

Симитли Благоевград 16 800

Айтос Бургас 23 450

Бургас Бургас 129 500

Карнобат Бургас 23 450

Несебър Бургас 6 650

Поморие Бургас 5 950

Руен Бургас 8 400

Средец Бургас 19 250

Аврен Варна 4 200

Аксаково Варна 4 200
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Община Област Средства
(в лв.)

Белослав Варна 4 200

Бяла Варна 5 600

Варна Варна 36 400

Дългопол Варна 20 650

Провадия Варна 11 550

Велико Търново Велико Търново 4 200

Горна Оряховица Велико Търново 9 100

Лясковец Велико Търново 4 200

Павликени Велико Търново 7 350

Свищов Велико Търново 24 500

Видин Видин 69 300

Бяла Слатина Враца 4 200

Враца Враца 54 250

Мизия Враца 4 200

Роман Враца 4 200

Хайредин Враца 4 200

Габрово Габрово 50 400

Севлиево Габрово 23 100

Трявна Габрово 4 200

Балчик Добрич 9 450

Генерал Тошево Добрич 7 700

Добрич Добрич 45 850

Кърджали Кърджали 50 400

Дупница Кюстендил 11 550

Луковит Ловеч 5 600

Тетевен Ловеч 4 900

Троян Ловеч 4 200

Угърчин Ловеч 9 450

Берковица Монтана 7 700

Монтана Монтана 7 700

Велинград Пазарджик 33 250

Пазарджик Пазарджик 59 500

Панагюрище Пазарджик 4 200

Септември Пазарджик 11 200

Стрелча Пазарджик 6 650

Перник Перник 27 650

Долна Митропо-
лия Плевен 14 350

Долни Дъбник Плевен 7 700

Левски Плевен 8 050

Плевен Плевен 42 350

Червен бряг Плевен 19 250

Калояново Пловдив 4 200

Куклен Пловдив 4 200

Община Област Средства
(в лв.)

„Марица“ Пловдив 7 700

Пловдив Пловдив 106 050

Раковски Пловдив 6 300

Садово Пловдив 4 200

Кубрат Разград 21 000

Лозница Разград 3 850

Разград Разград 36 050

Силистра Силистра 11 900

Сливен Сливен 48 300

Борино Смолян 8 400

Девин Смолян 16 450

Златоград Смолян 7 700

Неделино Смолян 8 750

Смолян Смолян 4 200

Столична София-град 429 100

Ботевград София област 31 500

Горна Малина София област 10 500

Долна баня София област 14 000

Етрополе София област 4 200

Костенец София област 15 750

Костинброд София област 4 200

Правец София област 8 050

Самоков София област 4 200

Своге София област 16 100

Казанлък Стара Загора 61 950

Николаево Стара Загора 9 800

Стара Загора Стара Загора 22 750

Чирпан Стара Загора 4 200

Антоново Търговище 4 200

Омуртаг Търговище 4 200

Попово Търговище 16 100

Търговище Търговище 4 200

Димитровград Хасково 20 300

Минерални бани Хасково 5 600

Свиленград Хасково 15 400

Симеоновград Хасково 4 550

Харманли Хасково 10 850

Хасково Хасково 61 950

Смядово Шумен 9 100

Шумен Шумен 8 050

Елхово Ямбол 4 900

Ямбол Ямбол 42 000
4545
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241  
ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за 
таксите, които се събират от органите на 
държавния здравен контрол и националните 
центрове по проблемите на общественото 
здраве по Закона за здравето, приета с По-
становление № 242 на Министерския съвет 
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г.; изм., 
бр. 39 и 101 от 2010 г., бр. 5, 16 и 38 от 2011 г., 
бр. 1 и 81 от 2012 г., бр. 17 от 2018 г. и бр. 100 

от 2020 г.)

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

§ 1. В приложение № 2 към чл. 29б се 
правят следните изменения и допълнения:

1. Ред с код 03.68 се изменя така:
„

03.68 Доказване на SARS-CoV-2 чрез 
RT-PCR

90,00

“
2. След ред с код 03.68 се създават редове 

с кодове от 03.69 до 03.71:
„

03.69 Доказване на IgM или IgA или 
IgG антитела срещу SARS-CoV-2 
с ELISA, за клас имуноглобулини

40,00

03.70 Определяне на неутрализиращи 
антитела срещу SARS-CoV-2 с 
ELISA

60,00

03.71 Целогеномно секвениране на 
SARS-CoV-2

245,00

“
3. След ред с код 05.26 се създават редове 

с кодове 05.27 и 05.28:
„

05.27 Определяне на SARS-CoV-2 спе-
цифични Т-клетки посредством 
метод ELISpot

150,00

05.28 Флоуцитометрично определя-
не на SARS-CoV-2 специфични 
Т лимфоцити

142,00

“
§ 2. В приложение № 4 към чл. 29г ред с 

код 01.12.280 се изменя така:
„

01.12.280 Доказване на SARS-CoV-2 чрез 
RT-PCR

90,00

“

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242  
ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по 
бюджета на държавното обществено осигу-

ряване за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер 
в размер 104 000 000 лв. по бюджета на дър-
жавното обществено осигуряване за 2021 г. за 
еднократно изплащане на допълнителна сума 
към пенсиите за август 2021 г.

(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер 
50 лв. и се изплаща към пенсията или сбора 
от пенсиите заедно с добавките и компенса-
циите към тях на всеки пенсионер. 

(3) Допълнителната сума по ал. 1 се из-
плаща над ограничението по § 7, ал. 2 от 
преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2021 г. 

Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се 
осигурят за сметка на преструктуриране на 
разходите и/или трансферите по централния 
бюджет за 2021 г. 

Чл. 3. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
1 август 2021 г.

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 
ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет

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

§ 1. В Наредбата за условията и реда за 
издаване на визи и определяне на визовия 
режим, приета с Постановление № 198 на 
Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 55 
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 
от 2015 г. и бр. 5 и 27 от 2019 г.), се правят 
следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 4:
а) в ал. 1 думите „Регламент 539/2001 

на Съвета от 15 март 2001 г. (ОВ, L 81 от 
21.03.2001 г., специално българско издание: 
глава 19, том 03)“ се заменят с „Регламент 
(ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и 
на Съвета от 14 ноември 2018 г. (ОВ, L 303 
от 28.11.2018 г., стр. 39)“;

б) в ал. 3 думите „посочена в Приложе-
ние 1 на Регламент 539/2001“ се заменят с 
„посочени в Приложение 1 и 2 на Регламент 
(ЕС) 2018/1806“;

в) в ал. 4 думите „Регламент 539/2001“ 
се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/1806“ и 
думите „до 90 дни в рамките на всеки 6 ме-
сеца считано от датата на първото влизане“ 
се заменят с „не повече от 90 дни в рамките 
на всеки 180-дневен период“;

г) в ал. 6 думите „Регламент 539/2001“ се 
заменят с „Регламент (ЕС) 2018/1806“.

2. В чл. 6, ал. 5:
а) в буква „б“ думите „или Обединеното 

кралство“ се заличават;
б) буква „в“ се изменя така:
„в) граждани на трети държави, които 

притежават валидни разрешения за пребива-
ване, издадени от Дания и Ирландия, или 
които притежават валидно разрешение за 
пребиваване, издадено от Андора, Канада, Сан 
Марино, Съединените американски щати или 
Япония, гарантиращи безусловното обратно 
приемане на титулярите им, или които при-
тежават валидно разрешение за пребиваване 
за една или повече от отвъдморските страни 
и територии към Кралство Нидерландия 
(Аруба, Бонер, Кюрасао, Синт Мартен, Синт 
Еустациус и Саба);“.

3. В чл. 7, ал. 3 думите „три месеца в 
рамките на всеки 6-месечен период“ се заме-
нят с „повече от 90 дни в рамките на всеки 
180-дневен период“.

4. В чл. 8:
а) в ал. 1 думите „до 90 дни в рамките на 

всеки 6 месеца считано от датата на първото 
влизане“ се заменят с „не повече от 90 дни в 
рамките на всеки 180-дневен период“;

б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Многократна виза за краткосрочно 

пребиваване може да бъде издадена със срок 
на валидност до 5 години, в случай че са 
изпълнени условията на чл. 14, ал. 5 и 6 от 
Закона за чужденците в Република България.“;

в) в ал. 3:
аа) основният текст се изменя така:
„(3) При спазване условията на ал. 2 мно-

гократна виза за краткосрочно пребиваване 
може да бъде издадена на чужденец, който:“;

бб) създава се т. 9:
„9. е добросъвестен и пътува до територия-

та на Република България с цел туризъм.“
5. В чл. 9, ал. 2 се създава изречение вто-

ро: „Такава виза се издава и на членовете на 
семейството на чужденеца.“

6. В чл. 12, ал. 1:
а) думите „3 месеца“ се заменят с „6 ме-

сеца“, а накрая на изречението се поставя 
запетая и се добавя „а за морските лица, 
действащи в изпълнение на своите задълже-
ния, не по-рано от 9 месеца преди началото 
на планираното посещение“;

б) създава се изречение второ: „Заявлението 
се подава не по-късно от 15 календарни дни 
преди началото на планираното посещение, 
а в обосновани индивидуални случаи на 
спешност може да се разреши подаването 
на заявления по-късно от 15 календарни дни 
преди началото на планираното посещение.“

7. В чл. 14, ал. 1, изречение първо думите 
„покрива целия период на планиран престой“ 
се заменят с „обхваща периода на планирания 
престой или, ако се кандидатства за много-
кратна виза, периода на първото планирано 
посещение“.

8. В чл. 21:
а) в ал. 2 думите „Биометрични данни 

могат да не се снемат и да се копират в На-
ционалната визова информационна система 
(НВИС), ако са минали по-малко от 59 месеца 
от предишното лично явяване“ се заменят 
с „При повторно подаване на заявление за 
издаване на виза, включително чрез външен 
доставчик или по електронен път при услови-
ята на чл. 9ж, ал. 1 от Закона за чужденците 
в Република България, биометрични данни 
могат да не се снемат и да се копират в На-
ционалната визова информационна система 
(НВИС), ако са минали по-малко от 59 месе-
ца от предишното лично явяване и снемане 
на биометрични данни от кандидата и не е 
сменен документът му за самоличност“;

б) навсякъде в ал. 6 думата „изпълнител“ 
се заменя с „доставчик“.

9. В чл. 29:
а) в ал. 2 числото „30“ се заменя с „45“;
б) в ал. 3 думите „в срок до 3 работни дни“ 

се заменят с „в рамките на деня“.
10. В чл. 30:
а) в ал. 2 думата „съвместно“ се заличава;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Решение по заявление за издаване на 

виза за дългосрочно пребиваване на гражда-
ни на трети страни по реда на чл. 20, ал. 1, 
т. 2 се взема по реда на ал. 2 в срок до 15 
календарни дни считано от датата на подава-
не на заявлението. В същия срок се взема и 
решение по заявление за виза за дългосрочно 
пребиваване с цел пребиваване на територията 
на Република България по чл. 24, ал. 1, т. 18, 
чл. 24б, 24в и чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за 
чужденците в Република България. В случа-
ите по чл. 24и, 24к, 33к и 33п от Закона за 
чужденците в Република България решени-
ето за издаване на виза се взима в срок от  
20 календарни дни след съгласуване с Дър-
жавна агенция „Национална сигурност“.“
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11. В чл. 33, ал. 2 накрая се поставя запе-
тая и се добавя „когато е налице основателно 
съмнение, че условията за влизане ще бъдат 
спазвани през целия период“.

12. В чл. 43, ал. 2 накрая се поставя запетая 
и се добавя „а също и информация относно 
сътрудничеството с външни доставчици и 
транспортни дружества, както и информация 
относно застрахователните предприятия, 
които осигуряват подходяща медицинска 
застраховка за пътуване в чужбина, включи-
телно проверка на вида покритие и възможна 
надвишена стойност на застраховката“.

13. В чл. 45:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Преди сключването на договор с 

външен доставчик възложителят преценява 
надеждността и платежоспособността на ор-
ганизацията или дружеството и гарантира, 
че няма конфликт на интереси. Оценката 
включва по целесъобразност възможността 
за изпълнение на предмета на договора, 
разглеждане на необходимите лицензи, тър-
говската регистрация, дружествените устави 
и банковите договори.“;

б) алинеи 4 – 6 се изменят така:
„(4) В договора по ал. 1 се уговаря таксата, 

която външният доставчик на услуги може да 
събира в допълнение към визовата такса, като:

1. таксата за услугата е пропорционална на 
разходите, направени от външния доставчик 
на услуги, и не може да надхвърля половината 
от размера на таксата за виза, определена в 
чл. 9, ал. 1 от Тарифа № 3 за таксите, кои-
то се събират за консулско обслужване в 
системата на Министерството на външните 
работи по Закона за държавните такси;

2. в трети държави, където Република Бъл-
гария няма дипломатическо или консулско 
представителство за целите на събирането 
на заявления и не е представлявана от друга 
държава членка, таксата за услугата не може 
да надхвърля размера на таксата за виза, опре-
делена в чл. 9, ал. 1 от Тарифа № 3 за таксите, 
които се събират за консулско обслужване в 
системата на Министерството на външните 
работи по Закона за държавните такси;

3. в изключителни случаи, когато размерът 
на таксата не е достатъчен за предоставянето 
на пълна услуга, може да се събира по-висок, 
достигащ максимум до 50 на сто над размера 
на таксата за виза, определена в чл. 9, ал. 1 
от Тарифа № 3 за таксите, които се събират 
за консулско обслужване в системата на Ми-
нистерството на външните работи по Закона 
за държавните такси.

(5) В договора по ал. 1 се включват клаузи, 
които регламентират правото на възложителя 
да осъществява контрол върху информаци-
ята, предоставяна от външния доставчик на 
услуги на кандидатите относно изискването 
за издаване на виза и заявленията по образец, 
техническите и организационните мерки за 

сигурност, необходими за защита на личните 
данни, събирането и предаването на биоме-
трични данни, като се вземат предвид изис-
кванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на физи-
ческите лица във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободното движение 
на такива данни и за отмяна на Директива 
95/46/EО (Общ регламент относно защитата 
на данните) (ОВ, L 119 от 4 май 2016 г.).

(6) С цел спазване на изискванията на ал. 5 
оправомощени консулски длъжностни лица 
извършват веднъж на девет месеца редовни 
проверки на място в помещенията на външ-
ния доставчик на услуги, като се проверява:

1. общата информация относно критериите, 
условията и процедурите за кандидатстване 
за виза и съдържанието на заявленията по 
образец, предоставяна на кандидатите от 
външния доставчик;

2. всички технически и организационни 
мерки за сигурност, необходими за защита 
на личните данни срещу неволно или неза-
конно унищожаване или неволно изгубване, 
изменение, непозволено разкриване или дос-
тъп, по-специално когато сътрудничеството 
включва предаването на досиета и данни 
на дипломатическите и консулските пред-
ставителства на Република България, както 
и срещу всички други незаконни форми на 
обработване на лични данни;

3. събирането и предаването на биоме-
трични данни.“;

в) създават се ал. 7 и 8:
„(7) По време на цялата визова процедура, 

включително подаването и обработването 
на заявленията, отпечатването на визовите 
стикери и практическото сътрудничество с 
външните доставчици, се извършва наблю-
дение от дългосрочно командировани слу-
жители в дипломатическите и консулските 
представителства на Република България, за 
да се осигури непрекъснатостта на всички 
етапи от процедурата.

(8) Външният доставчик подлежи на мони-
торинг за защита на данните съгласно член 
51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 
EО (Общ регламент относно защитата на 
данните) по реда на законодателството на 
Република България.“

14. В чл. 46, ал. 2 се създава изречение 
второ: „В такъв случай електронните данни 
се предават физически в изцяло криптирана 
форма върху електронен носител от ком-
петентно длъжностно лице или консулски 
сътрудник, а когато такова предаване би 
наложило предприемането на непропорцио-
нални или неразумни мерки, по друг сигурен 
и безопасен начин.“

15. Създава се допълнителна разпоредба 
с нов § 1:
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СНИМКА

	
17. Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2 се изменя 

така: 
„ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА 
 
Безплатен образец 
 
Членовете на семействата на граждани на ЕС, ЕИП или Швейцария не попълват 

полета № 21, 22, 30, 31 и 32 (отбелязани с *). 
Полета 1-3 се попълват в съответствие с данните в документа за задгранично 

пътуване. 
 

1. Фамилно име: 
 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ 
АДМИНИСТРАЦИЯТА 

Дата на подаване на 
заявлението: 

Номер на заявлението:

2. Фамилно име по рождение (предишно(и) фамилно(и) 
име(на): 

 

3. Собствено(и) име(на): 
 

4. Дата на 
раждане 
(ден-месец-
година): 

 

5. Място на раждане:
6. Държава на раждане:

 

7. Настоящо 
гражданство:

Гражданство 
по 
рождение, 
ако е 
различно: 

Друго 
гражданство:

Място на подаване на 
заявлението: 

☐ Посолство/консулство

☐ Външен доставчик 

☐ Търговски посредник
 

8. Пол: 

☐ Мъж  

☐ Жена 
 

9. Семейно положение:

☐ Несемеен(йна) ☐ Семеен(йна)  
☐ Регистрирано партньорство  
☐ Разделен(а) ☐ Разведен(а)  
☐ Вдовец(ица) ☐ Друго (да се посочи):

 

☐ Граница 
(наименование): 

… 

…

☐ Друго: 

10. Родителски права (при непълнолетни)/законен 
настойник: (фамилно име, собствено име, адрес, ако е 
различен от този на кандидата, телефонен номер, 
имейл адрес и гражданство); 

 

Досието е обработено 
от: 

11. Национален идентификационен номер, където е 
приложимо: 

 

 Удостоверителни 
 документи: 

☐ Документ за пътуване

☐ Средства за 
издръжка 

☐ Покана 

12. Вид документ за задгранично пътуване:

☐ Обикновен паспорт ☐ Дипломатически паспорт 
☐ Служебен паспорт ☐ Официален паспорт 

„ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Постановлението въвежда изисквания на Регламент (ЕС) 2019/1155 на Европейския 

парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за 
създаване на Визов кодекс на Общността (OB, L 188 от 12 юли 2019 г.).“

16. Досегашният § 1 от заключителните разпоредби става § 1а.
17. Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2 се изменя така:
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☐ Специален паспорт 

☐ Друг документ за задгранично пътуване (да се 
посочи): 

 

13. Номер на 
документа 
за 
задгранично 
пътуване: 

 

14. Дата на 
издаване: 

 

15. Валиден 
до:

 

16. Издаден от 
(държава):

 

☐ Мед. застраховка за 
пътуване 

☐ Транспортни 
средства 

☐ Друго: 

Решение относно визата:

☐ Отказана 

☐ Издадена: 

☐ А 

☐ C 
☐                  D
☐ С ограничена 
териториална 
валидност 

☐ Валидност: 

От: 

До: 

17. Лични данни на члена на семейството, който е 
гражданин на ЕС, ЕИП или Швейцария, ако е приложимо

 

Фамилно име: Собствено(и) име(на):
Дата на 
раждане (ден-
месец-година): 

Гражданство: Номер на
документа за
задгранично 
пътуване или на
личната карта:

18. Роднинска връзка с гражданин на ЕС, ЕИП или 
Швейцария, ако е приложимо: 

☐ съпруг/а ☐ дете ☐ внук ☐ роднина по възходяща 
линия на издръжка 

☐ регистрирано партньорство ☐ друго: 
 

19. Домашен адрес и имейл адрес на 
кандидата: 

 

Телефонен 
номер: 

20. Пребиваване в държава, различна от държавата на 
настоящото гражданство: 

☐ Не 

☐ Да. Разрешение за пребиваване или равностоен 
документ … № …. Валидност до …

 

*21. Настояща професия: 
 

Брой влизания: 

☐ 1 ☐ 2 ☐ Многократна

Брой дни: 

*22. Работодател и адрес и телефонен номер на 
работодателя. За учащите – име и адрес на учебното 
заведение: 

 

23. Цел(и) на пътуването: 

☐ Туризъм ☐ Бизнес ☐ Посещение при роднини или 
приятели ☐ Култура ☐ Спорт ☐ Официално посещение 
☐ Медицински причини ☐ Обучение ☐ Летищен 
транзит ☐ Друго (да се посочи): 

 

24. Допълнителна информация относно целта на престоя:
 

25. Държава членка на 
основното 

26. Държава членка на 
първо влизане:
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местоназначение (и други 
държави членки на 
местоназначение, ако е 
приложимо): 

 

27. Брой искани влизания: 

☐ Еднократно ☐ Двукратно ☐ Многократни влизания 

Планирана дата на пристигане на първия планиран 
престой в Шенгенското пространство: 

Планирана дата на напускане на Шенгенското 
пространство след първия планиран престой:

 

28. Предходно снемане на пръстови отпечатъци с цел 
кандидатстване за шенгенска виза: ☐ Не ☐ Да. 

Дата, ако е известна …………… Номер на визовия стикер, 
ако е известен …………………….. 

 

29. Разрешително за влизане в последната държавата на 
местоназначение, ако е приложимо: 

Издадено от …………… Валидно от ……………. до …………….
 

*30. Фамилно име и собствено име на канещото(ите) 
лице(а) в държавата(ите) членка(и). Ако няма 
такова(ива), име на хотела(ите) или мястото(местата) 
за временно настаняване(ия) в държавата(ите) 
членка(и): 

 

Адрес и имейл адрес на 
канещото(ите) лице(а)/ 
хотела(ите)/мястото(местата 
за) временно(и) 
настаняване(ия): 

Телефонен номер:

*31. Име и адрес на канещото дружество/организация:
 

Фамилно име, собствено име, 
адрес, телефонен номер и 
имейл адрес на лицето за 
контакт в дружеството/ 
организацията: 

Телефонен номер на 
дружеството/организацията:

*32. Разходите за пътуване и за издръжка по време на 
престоя на кандидата се покриват:

 

☐ от самия кандидат 

Средства за издръжка: 

☐ В брой 

☐ Пътнически чекове

☐ Кредитна карта 

☐ от спонсор (домакин, 
дружество, организация), 
да се посочи:

☐ посочено в поле 30 или 31

☐ друго (моля, уточнете): 
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☐ Предплатено настаняване 

☐ Предплатен транспорт 

☐ Друго (моля, уточнете): 
 

Средства за издръжка:

☐ В брой

☐ Осигурено настаняване

☐ Всички разходи по време 
на престоя са покрити

☐ Предплатен транспорт

☐ Друго (моля, уточнете):
 

  
Известно ми е, че визовата такса не подлежи на възстановяване в случай на отказ за 
издаване на виза. 
  
Приложимо при кандидатстване за виза за многократно влизане:

Известно ми е, че трябва да имам подходяща медицинска застраховка за пътуване в
чужбина за времетраенето на първия ми престой и за всички следващи посещения на 
територията на държавите членки. 
  
Известно ми е следното: събирането на данните, изисквани от настоящия образец на
заявление, и използването на моя снимка и, ако е необходимо, снемането на пръстови
отпечатъци са задължителни за разглеждането на заявлението; всички лични данни, 
отнасящи се до мен, които бъдат попълнени в заявлението, както и пръстовите ми
отпечатъци и моята снимка ще бъдат предоставени на компетентните органи на
държавите членки и обработени от тези органи за целите на вземане на решение по 
моето заявление. 

Тези данни, както и данните за взетото решение по заявлението ми за издаване на
виза или решението за анулиране, отмяна или удължаване на срока на валидност на 
издадена виза ще бъдат въведени и съхранявани във Визовата информационна 
система (ВИС) за максимален период от пет години, по време на който до тях ще имат
достъп визовите органи и компетентните органи за извършване на проверки на визите
на външните граници на държавите членки и вътре в тях, имиграционните служби и
службите за предоставяне на убежище в държавите членки, за да се провери дали са
изпълнени условията за законно влизане, престой и пребиваване на територията на 
държавите членки, за да се идентифицират лицата, които не отговарят или вече не
отговарят на тези условия, за да се разгледа заявление за искане на убежище и за да 
се определи отговорността за такова разглеждане. При определени условия данните
ще бъдат на разположение на определените органи на държавите членки и на
Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия 
и други тежки престъпления. Отговорният за обработването на данните орган на 
държавата членка е: (………………………………………………………………………………………………).

Известно ми е също така, че имам правото да бъда уведомен(а) във всяка една
държава членка за отнасящите се до мен данни, въведени във ВИС, и за държавата 
членка, която е изпратила данните, и да изискам отнасящите се до мен данни, които
са неточни, да бъдат поправени и отнасящите се до мен данни, които са незаконно
обработени, да бъдат заличени. По мое изрично настояване органът, който разглежда 
заявлението ми за издаване на виза, ще ме информира за начина, по който мога да
упражня правото си на проверка на личните си данни, за да бъдат променени или 
заличени, включително и съответните мерки за съдебна защита съгласно 
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националното законодателство на заинтересованата държава членка. Националният
надзорен орган на тази държава членка (данни за връзка: …………………………………) ще 
разгледа жалбите, свързани със защитата на личните данни. 

Декларирам, че доколкото ми е известно, всички предоставени от мен данни са точни
и пълни. Известно ми е, че предоставянето на неверни данни от моя страна ще доведе
до отхвърляне или анулиране на вече издадената виза и е възможно да бъда
подведен(а) под наказателна отговорност съгласно правото на държавата членка,
която разглежда заявлението ми за издаване на виза. 

Задължавам се да напусна територията на държавите членки преди изтичането на
срока на валидност на визата, ако същата бъде издадена. Информиран(а) съм, че 
притежанието на виза е само едно от предварителните изисквания за влизане на
европейската територия на държавите членки. Самият факт, че ми е издадена виза,
не означава, че имам право на компенсация, ако не отговарям на съответните
изисквания на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/399 (Кодекс на шенгенските
граници) и поради това може да ми бъде отказано влизане. Условията за влизане ще
бъдат проверени отново на европейската територия на държавите членки. 
  
Място и дата: Подпис:

(подпис на лицето, упражняващо 
родителски права/законния настойник, 
ако е приложимо):

                                                                                  
“ 

18. Приложение № 7 към чл. 34, ал. 1 се изменя така:  
	

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОСНОВАНИЯТА ЗА ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ 
НА ВИЗА, АНУЛИРАНЕ ИЛИ ОТМЯНА НА ВИЗА 

ОТКАЗ/АНУЛИРАНЕ/ОТМЯНА НА ВИЗА 
Г-жа/Г-н_______________________________, 
Ms/Mr 

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

............................................................................................................................................... 
 Посолството/генералното консулство/консулството/друг компетентен орган на 

Република България в ___________________ [от името на (представляваната държава)]; 
................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
The Embassy/Consulate General/Consulate/[other competent authority] in 

....................] on behalf of .........../name of represented Member State/ 
................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 
разгледа Вашето заявление за издаване на виза, подадено 

на:_____________________________________________________________________________ 
 
has examined your visa application, submitted on 

................................................................................................................................................ 
 разгледа Вашата виза №: __________, издадена на ……………………………….. 

[дата/месец/година] 
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националното законодателство на заинтересованата държава членка. Националният
надзорен орган на тази държава членка (данни за връзка: …………………………………) ще 
разгледа жалбите, свързани със защитата на личните данни. 

Декларирам, че доколкото ми е известно, всички предоставени от мен данни са точни
и пълни. Известно ми е, че предоставянето на неверни данни от моя страна ще доведе
до отхвърляне или анулиране на вече издадената виза и е възможно да бъда
подведен(а) под наказателна отговорност съгласно правото на държавата членка,
която разглежда заявлението ми за издаване на виза. 

Задължавам се да напусна територията на държавите членки преди изтичането на
срока на валидност на визата, ако същата бъде издадена. Информиран(а) съм, че 
притежанието на виза е само едно от предварителните изисквания за влизане на
европейската територия на държавите членки. Самият факт, че ми е издадена виза,
не означава, че имам право на компенсация, ако не отговарям на съответните
изисквания на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/399 (Кодекс на шенгенските
граници) и поради това може да ми бъде отказано влизане. Условията за влизане ще
бъдат проверени отново на европейската територия на държавите членки. 
  
Място и дата: Подпис:

(подпис на лицето, упражняващо 
родителски права/законния настойник, 
ако е приложимо):

                                                                                  
“ 

18. Приложение № 7 към чл. 34, ал. 1 се изменя така:  
	

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОСНОВАНИЯТА ЗА ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ 
НА ВИЗА, АНУЛИРАНЕ ИЛИ ОТМЯНА НА ВИЗА 

ОТКАЗ/АНУЛИРАНЕ/ОТМЯНА НА ВИЗА 
Г-жа/Г-н_______________________________, 
Ms/Mr 

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

............................................................................................................................................... 
 Посолството/генералното консулство/консулството/друг компетентен орган на 

Република България в ___________________ [от името на (представляваната държава)]; 
................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
The Embassy/Consulate General/Consulate/[other competent authority] in 

....................] on behalf of .........../name of represented Member State/ 
................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 
разгледа Вашето заявление за издаване на виза, подадено 

на:_____________________________________________________________________________ 
 
has examined your visa application, submitted on 

................................................................................................................................................ 
 разгледа Вашата виза №: __________, издадена на ……………………………….. 

[дата/месец/година] 
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has examined your visa №: __________, issued on 
................................................................................................................................................ 

0 Визата е отказана  0 Визата е анулирана  0 Визата е отменена 

The visa has been refused  The visa has been annulled  The visa has been revoked 

Основанието(ята) за решението са следните: 

The decision is based on the following reason/s: 

 ☐ чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ - с действията си е поставил или може да постави в опасност 
международните отношения, сигурността или интересите на българската държава или за когото има 
данни, че действа против националната сигурност;  

by the acts thereof, the said foreigner has jeopardised or may jeopardise the interests of the 
Bulgarian State, or if there is reason to believe that the said foreigner acts against national security; 

 ☐ чл. 10, ал. 1, т. 1а от ЗЧРБ - има данни, че извършва, подбужда, участва в 
приготовление, подпомагане или обучение за извършване на терористична дейност или че целта на 
влизането му е да ползва страната като транзитен пункт към трета държава, на чиято територия да 
извършва тези действия;  

data are available that the said foreigner commits, incites, participates in preparing, aiding, or 
training for perpetration of terrorist activities, or that the purpose of his/her entry is to use the country as a 
transit location to a third country, on the territory of which to perpetrate these activities; 

☐ чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЧРБ - с действията си е злепоставил българската държава или е 
уронил престижа и достойнството на българския народ или влизането му в страната може да навреди 
на отношенията на Република България с друга държава;  

the said foreigner has, by his or her actions, discredited the Bulgarian State or damaged the 
prestige and dignity of the Bulgarian people, or his/her entry into Bulgaria might harm the relations of the 
Republic of Bulgaria with another state; 

 ☐ чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗЧРБ - има данни, че е член на престъпна група или организация 
или че извършва или има намерение да извършва контрабанда и незаконни сделки с оръжие, взривни 
вещества, боеприпаси, пиротехнически изделия, стратегически суровини, изделия и технологии с 
двойна употреба, както и незаконен трафик на упойващи и психотропни вещества и прекурсори и на 
суровини за тяхното производство;  

data are available that the said foreigner is a member of a criminal group or organisation, or 
that he or she engages or intends to engage in smuggling and illicit transactions in arms, explosives, 
ammunition, pyrotechnical products, strategic raw materials, dual-use items and technologies, as well as in 
illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and precursors, and in raw materials for the 
manufacture thereof; 

 ☐ чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЧРБ - има данни, че извършва търговия с хора и незаконно 
въвеждане в страната и извеждане на лица в други държави;  

there is information that he has been engaged in trading in people, as well as in bringing 
persons illegally into this country and taking persons out into other countries; 

 ☐ чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗЧРБ - бил е експулсиран от Република България преди не по-
малко от 10 години и не е възстановил в 6-месечен срок от експулсирането изразходваните за това от 
държавата средства;  

the said foreigner has been expelled from the Republic of Bulgaria no less than ten (10) years 
before the date of visa application and failed to recover within six (6) months of expulsion the expenses 
incurred by the state therefor; 

 ☐ чл. 10, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ - осъден е за извършено умишлено престъпление на 
територията на Република България, което съгласно българския закон се наказва с не по-малко от 
една година лишаване от свобода;  
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the said foreigner has been convicted for a committed premeditated criminal offence within the 
territory of the Republic of Bulgaria which, according to Bulgarian law, is punishable by at least one year of 
imprisonment; 

 ☐ чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЧРБ - направил е опит да влезе в страната или да премине през 
нея чрез използване на неистински или преправени документи, виза или разрешение за пребиваване;  

the said foreigner has attempted to enter or transit Bulgaria using false or forged documents, 
visa or residence permit; 

 ☐ чл. 10, ал. 1, т. 8 от ЗЧРБ - може да се предполага, че ще разпространи тежка заразна 
болест, страда от заболяване, което според критериите на Министерството на здравеопазването или 
на Световната здравна организация представлява заплаха за общественото здраве, или не притежава 
сертификат за ваксинация, или идва от район с усложнена епидемична и епизоотична обстановка;  

the said foreigner might be presumed to spread an acute communicable disease; or is afflicted 
with a disease which according to the criteria of the Ministry of Health or of the World Health Organisation 
poses a threat to public health; or is not in possession of a vaccination certificate; or is coming from an area 
with a complicated epidemic or epizootic situation; 

 ☐ чл. 10, ал. 1, т. 9 от ЗЧРБ - няма осигурена издръжка и необходимите задължителни 
застраховки през време на пребиваването си в страната и средства, осигуряващи възможност за 
обратното му завръщане;  

the said foreigner does not have secure means of sustenance and all the mandatory insurance 
policies required for the time of stay in this country, as well as adequate funds to ensure his return; 

 ☐ чл. 10, ал. 1, т. 10 от ЗЧРБ - има данни, че през последните две години е нарушил 
граничния, паспортно-визовия, валутния или митническия режим на Република България;  

data are available that in the recent two years the said foreigner has infringed upon the border, 
passport-visa, currency or customs regimes of the Republic of Bulgaria; 

 ☐ чл. 10, ал. 1, т. 11 от ЗЧРБ - при предишно пребиваване е нарушил трудовото или 
данъчното законодателство на страната;  

the said foreginer has, during a previous stay, violated the labour of tax laws of this country; 

 ☐ чл. 10, ал. 1, т. 12 от ЗЧРБ - няма визи или билети за следващите по маршрута страни;  

the said foreigner is not in possession of visas or tickets for the countries next on his itinerary; 

 ☐ чл. 10, ал. 1, т. 13 от ЗЧРБ - на лицето е наложена принудителна административна 
мярка да не влиза в страната;  

a coercive administrative measure has been imposed on the person barring him or her from 
entry into Bulgaria; 

 ☐ чл. 10, ал. 1, т. 14 от ЗЧРБ - включен е в информационния масив на нежеланите за 
страната чужденци по чл. 21а, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България;  

the said foreigner has been included in the database of undesirable foreigners in Bulgaria, 
maintained in accordance with Article 21a, Paragraph 1; 

☐ чл. 10, ал. 1, т. 16 от ЗЧРБ - кандидатства за виза с нередовен паспорт или заместващ 
го документ за пътуване;  

the said foreigner is applying for a visa with an invalid travel document or a substituting 
document; 

☐ чл. 10, ал. 1, т. 17 от ЗЧРБ - не докаже достоверно целта и условията на заявеното 
пребиваване или транзитно преминаване, или летищен транзит;  

the said foreigner fails to prove the purpose and conditions of his/her intended stay; 
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☐ чл. 10, ал. 1, т. 18 от ЗЧРБ - вече е пребивавал на територията на Република България 
90 дни в рамките на последните 180 дни като притежател на виза за краткосрочно пребиваване или 
при условията на безвизов режим за краткосрочно пребиваване;  

the said foreigner has already been in the territory of the Republic of Bulgaria for  
90 days out of the recent 180 days as a holder of a visa for a short-term stay, or under the conditions of a 
visa-free regime for a short-tem stay; 

☐ чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ - е лице, за което е подаден сигнал в Шенгенската 
информационна система за отказ за влизане;  

the said foreigner is a person for whom an alert has been issued in the Schengen Information 
System for the purposes of refusing entry; 

☐ чл. 10, ал. 1, т. 20 от ЗЧРБ - при предишно пребиваване в страната системно е 
извършвал нарушения на обществения ред;  

the said foreigner has previously resided in Bulgaria and has during such residence 
systematically breached public order; 

☐ чл. 10, ал. 1, т. 21 от ЗЧРБ - има данни, че целта на влизането е да пребивава в 
страната като имигрант, без да има специално разрешение за това;  

there is reason to believe that the said foreigner's purpose of entry is to reside in Bulgaria as an 
immigrant, without having a special permit for that; 

☐ чл. 10, ал. 1, т. 22 от ЗЧРБ - има данни, че целта на влизането му е да се използва 
страната като транзитен пункт за миграция към трета държава;  

there is reason to believe that the said foreigner's purpose of entry is to use Bulgaria as a 
transit point for migration to a third country; 

☐ чл. 10, ал. 1, т. 23 от ЗЧРБ - представил е документ с невярно съдържание или е 
декларирал неверни данни;  

the person concerned has submitted a document with incorrect contents or has declared false 
data; 

☐ чл 10, ал. 1, т. 24 от ЗЧРБ - налице са основателни съмнения относно автентичността на 
приложените документи за издаване на виза, истинността на тяхното съдържание, надеждността на 
направените от чужденеца изявления или намерението му да напусне страната в рамките на 
разрешения срок за пребиваване;  

there is reasonable doubt regarding the authenticity of the documents enclosed with the visa 
application, the veracity of the contents of such documents, the reliability of the statements made by the 
foreigner or his/her intention to leave the country within the permitted term of stay; 

☐ чл. 10, ал. 1, т. 25 от ЗЧРБ - на лицето е наложена принудителна административна 
мярка по чл. 41 от Закона за чужденците в Република България, освен ако не е допуснато доброволно 
завръщане;  

the person is subject to an imposed enforced administrative measure under Article 41, unless 
voluntary return is allowed; 

☐ чл. 10, ал. 1, т. 26 от ЗЧРБ - осъждан е в държавата, чийто гражданин е, или в 
държавата на обичайното му пребиваване за умишлено престъпление от общ характер и съгласно 
българското законодателство за същия вид престъпление е предвидено наказание лишаване от 
свобода минимум една година, освен ако не е реабилитиран;  

the said foreigner has been convicted in the country of his citizenship or the country of his 
habitual residence for a crime of general character and according to Bulgarian legislation for the same crime 
the penalty is a sentence of minimum one year, except the cases when the person has been rehabilitated; 

☐ една или повече държави членки считат лицето за заплаха за обществения ред или 
вътрешната сигурност;  
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one or more Member States consider you to be a threat to public policy or internal security; 

☐  една или повече държави членки считат лицето за заплаха за общественото здраве 
съгласно определението в член 2, точка 21 от Регламент (ЕС) 2016/399 (Кодекс на шенгенските 
граници); 

one or more Member States consider you to be a threat to public health as defined in point (21) 
of Article 2 of Regulation (EU) No 2016/399 (Schengen Borders Code); 

 ☐ една или повече държави членки считат лицето за заплаха за своите международни 
отношения. 

one or more Member States consider you to be a threat to their international relations. 

   

Допълнителни забележки: 

Additional Remarques: 

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

(вписват се мотивите/short motivation of the reason/s) 

Заинтересованото лице може да оспорва решението за отказ/анулиране/отмяна на визата, 
в случай че визата не е отменена по негово желание, по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс пред по-горестоящия административен орган или пред съответния административен съд в срок 
14 дни считано от датата за уведомяването му за отказа/анулирането/отмяната на визата. 
Заинтересованото лице трябва да получи копие от този документ. 

The person concerned may appeal against the decision to refuse/annul/revoke (if not requested 
by the holder) as provided for in the Code of Administrative Procedure with the higher administrative body 
or the competent administrative court within 14 days from the notification of the 
refusal/annulment/revocation. The person concerned must receive a copy of this document. 

 

Дата и печат на посолството/генералното консулство/консулството/органите, отговарящи 
за проверките на лица/други компетентни органи. 

 

Date and stamp of the The Embassy/Consulate General/Consulate/[other competent authority] 

 

 

 

Подпис на съответното лице 

Signature of person concerned “
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§ 2. В Тарифа № 3 за таксите, които се 
събират за консулско обслужване в системата 
на Министерството на външните работи по 
Закона за държавните такси, приета с Пос-
тановление № 333 на Министерския съвет от 
2007 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., 
бр. 35 от 2009 г., бр. 18 и 34 от 2010 г., бр. 4 и 
70 от 2016 г., бр. 75 от 2018 г. и бр. 7 от 2019 г.), 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6, т. 7 думите „6-годишна“ се за-
менят с „12-годишна“.

2. В таблицата в чл. 8 се създава ред 1а:
„ 

1а. Удостоверяване с „Apostille“ 
на документи, издадени от български 
учреждения съгласно Конвенцията за 
премахване на изискването за лега-
лизация на чуждестранни публични 
актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.)

5 –

“
3. В чл. 9, ал. 1 числото „60“ се заменя с 

„80“, а думите „а за деца на възраст между 6 
и 12 години – в размер 35 евро“ и запетаята 
след тях се заличават.

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила в деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“ 
с изключение на § 2, т. 1 и 3, които влизат в 
сила на 1 октомври 2021 г.

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

4548

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 
ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г.

за изменение на Правилника за устройството и 
дейността на Академията на Министерството 
на вътрешните работи, приет с Постановле-
ние № 339 на Министерския съвет от 2014 г. 
(обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 53 

от 2019 г.)

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

§ 1. В чл. 109, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. отказ от изследване за употреба и зло-

употреба с наркотични вещества или техни 
аналози;“.

§ 2. В чл. 162 т. 11 се изменя така:
„11. употреба и злоупотреба с наркотични 

вещества или техни аналози;“.
§ 3. В чл. 162а ал. 1 се изменя така:
„(1) Курсантите и студентите подлежат на 

проверка за употреба и злоупотреба с нарко-
тични вещества или техни аналози.“

§ 4. В чл. 168 т. 6 се изменя така:
„6. употреба и злоупотреба с наркотични 

вещества или техни аналози;“.

Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня 

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

Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:  

Красимир Божанов
4549

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 
ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за тютюна, тютю-
невите и свързаните с тях изделия, приет с 
Постановление № 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. 62 от 2007 г., бр. 26 и 71 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. и 

бр. 75 от 2019 г.)

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

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Националната стратегия се обсъжда 

от Консултативния съвет по тютюна към ми-
нистъра на земеделието, храните и горите.“

2. В ал. 4 думите „Министърът на земеде-
лието и храните“ се заменят с „Министърът 
на земеделието, храните и горите“.

3. В ал. 5 цифрата „3“ се заменя със „7“.
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Тютюнопроизводители са физически 

и юридически лица, вписани в регистъра по 
чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите 
и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ).“

§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Производството на тютюн се 

извършва по технологични инструкции за про-
изводство на разсад, разсаждане, отглеждане, 
бране, сушене и производителска манипула-
ция, утвърдени със заповед на министъра на 
земеделието, храните и горите.

(2) Тютюнопроизводителите произвеждат 
сами или купуват от други регистрирани 
производители разсада, като за целта могат 
да се използват само семена от този тип и 
сорт тютюн. 

(3) Всеки тютюнопроизводител е длъжен 
да унищожи неупотребения разсад през про-
изводствената година.“

§ 4. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) Производството, контролът 

върху качеството, чистотата и произходът 
на тютюневите семена и търговията с тях се 
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извършват при условията и по реда на чл. 5, 
ал. 3 – 5 от ЗТТСТИ.

(2) В сортовата структура на тютюнопро-
изводството участват само сортове, които са 
включени в Официалната сортова листа на 
Република България.“

§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3 думата „общината“ се заменя с 
„фирмата, с която тютюнопроизводителите 
имат договор за изкупуване на произведения 
тютюн“.

2. В ал. 4 след думата „изкорени“ се поставя 
наклонена черта и се добавя „заоре“.

§ 6. Членове 6 – 12 се отменят.
§ 7. В чл. 16 се създава нова ал. 2:
„(2) Допуска се изкупуване на неизсушени 

едролистни тютюни съгласно минимални 
качествени изисквания, съгласувани с качест-
вена спецификация с минимум от три класа, 
съгласно приложение № 2.“

§ 8. Членове 17 – 20 се отменят.
§ 9. Създава се глава шеста „а“ „Унищожа-

ване на тютюн, отнет в полза на държавата“:

„ Г л а в а  ш е с т а  „ а “

УНИЩОЖАВАНЕ НА ТЮТЮН, ОТНЕТ В 
ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА

Чл. 22а. (1) В случаите по чл. 44, 44а и 44б 
от ЗТТСТИ отнетият в полза на държавата 
тютюн се унищожава след влизането в сила 
на наказателното постановление.

(2) Разходите по унищожаването, включи-
телно за съхранението на тютюна за периода 
след влизането в сила на наказателното 
постановление и за транспортирането му до 
мястото на унищожаването, са за сметка на 
нарушителя. 

(3) Разходите за съхранение на отнетия в 
полза на държавата тютюн до влизането в 
сила на наказателното постановление, освен 
когато отнетият тютюн е предаден за пазене 
на нарушителя, са за сметка на администра-
тивнонаказващия орган. 

Чл. 22б. (1) Отнетият в полза на държа-
вата тютюн се унищожава само в обекти, за 
които е издадено разрешение, комплексно 
разрешително или регистрационен документ 
съгласно чл. 35 от Закона за управление на 
отпадъците за дейности с отпадъци с кодове, 
както следва:

1. използване на отпадъците предимно 
като гориво или друг начин за получаване 
на енергия (R1);

2. наземно изгаряне (D10);
3. компостиране и други процеси на био-

логична трансформация (R3), доколкото това 
е приложимо.

(2) Унищожаването на тютюна се извършва 
в присъствието на служители, определени със 
заповед на директора на Областната дирек-
ция „Земеделие“ или упълномощено от него 

длъжностно лице. За извършеното унищожа-
ване се съставя протокол, който се подписва 
от представител/представители на лицето, 
в чийто обект се извършва унищожаването. 
Протоколът се прилага към административно-
наказателната преписка и се изпраща за све-
дение до административнонаказващия орган.

(3) Тютюнът за унищожаване се транспор-
тира до мястото на унищожаване, придружен 
със съответните документи, удостоверяващи 
съответствие на обемите на конфискувания 
в полза на държавата тютюн и временното 
му съхранение. 

(4) Тютюнът по ал. 1 се унищожава по 
начин, непозволяващ употребата му като тю-
тюневи изделия или суровина за производство 
на тютюневи изделия, независимо от неговото 
качеството или използваемост.

(5) Когато тютюнът не може да се унищо-
жи в рамките на 24 часа от започване на 
действията по унищожаването, директорът 
на Областната дирекция „Земеделие“ по мес-
тонахождение на обекта по ал. 1 организира 
последващото осъществяване на контрола, 
включително с извършване на допълнителни 
или периодични проверки. За съответните 
действия се съставя протокол.“

§ 10. В чл. 47а ал. 1 се отменя.
§ 11. В чл. 47б думите „Производителите, 

вносителите и лицата, които въвеждат на 
територията на страната от друга държа-
ва – членка на Европейския съюз, цигари и 
тютюн за ръчно свиване на цигари“ се заменят 
с „Производителите и вносителите на цигари 
и тютюн за ръчно свиване на цигари“.

§ 12. В чл. 47г ал. 1 се отменя.
§ 13. В чл. 47д ал. 2 и 3 се отменят.
§ 14. В чл. 52г, т. 3 след думите „т. 17 – 18“ 

се добавя „и 20“.
Министър-председател:  

Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:  

Красимир Божанов
4550

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 
ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г.

за извършване на промени на утвърдените със 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. максимални размери на 
ангажименти за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2021 г. по бюджета на Министер-

ството на здравеопазването

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

Чл. 1. Увеличава утвърдения по чл. 15, ал. 3 
от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. показател „Максимален 
размер на ангажиментите за разходи, които 
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могат да бъдат поети през 2021 г.“ по бюджета 
на Министерството на здравеопазването със 
сума в размер на 2 425 000 лв.

Чл. 2. Министърът на здравеопазването да 
извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на здравеопазването за 
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 77 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г.

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

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4551

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 
ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и 
трансфери по бюджета на Министерството 

на здравеопазването за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
и трансфери в размер на 37 000 000 лв. по 
бюджета на Министерството на здравеопаз-
ването за 2021 г., както следва:

1. за увеличаване на разходите за персонал 
по „Политика в областта на промоцията, пре-
венцията и контрола на общественото здраве“, 
бюджетна програма „Профилактика и надзор 
на заразните болести“, по бюджета на Ми-
нистерството на здравеопазването за 2021 г. 
в размер на 7 000 000 лв. – за изплащане на 
допълнителни възнаграждения за постигна-
ти резултати на служители в системата на 
Министерството на здравеопазването и под-
ведомствените му разпоредители с бюджет, 
работещи при неблагоприятни условия на труд 
по време на обявената извънредна епидемична 
обстановка поради епидемично разпростра-
нение на COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 2 от 
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, с цел осигурява-
не на устойчивост на дейност 1 „Предоставяне 
на допълнителни възнаграждения на меди-
цинския и немедицинския персонал, пряко 
зает с изпълнение на дейностите, свързани с 
мерките за превенция и борба с COVID-19“ 
по проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа 
на работещи в системата на здравеопазването 
в условия на заплаха за общественото здраве 
от COVID-19“, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.;

2. за увеличаване в размер на 30 000 000 лв. 
на предоставения трансфер по бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса за 
2021 г. за осигуряване на средства за заплащане 
на изпълнителите на медицинска помощ за 
работа при неблагоприятни условия по време 
на обявена извънредна епидемична обстанов-
ка поради епидемично разпространение на 
COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 1 от 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, включително за заплащане 
на изпълнителите на медицинска помощ за 
поставяне на ваксини срещу COVID-19.

(2) При реализирани икономии по ал. 1, 
т. 1 със същия размер може да се увеличи 
трансферът по ал. 1, т. 2.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят 
чрез преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на здравеопазването за 
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши 
произтичащите от  чл. 1 промени по централ-
ния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основа-

ние чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните 
финанси.

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

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

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4552

РЕШЕНИЕ № 523  
ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г.

за приемане на Списък на иновативните 
училища в Република България за учебната 

2021/2022 година

На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 
от Закона за предучилищното и училищното 
образование

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема Списък на иновативните училища 
в Република България за учебната 2021/2022 
година съгласно приложението.

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов
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Приложение 

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година

№ Код по 
НЕИСПУО

Област Община Населено 
място

Училище

1. 105204 Благоев-
град

Банско Банско Начално училище „Св. Паисий Хи-
лендарски“

2. 102003 Благоев-
град

Банско Места Основно училище „Св. св. Кирил и 
Методий“

3. 100040 Благоев-
град

Благоевград Благоевград IV основно училище „Димчо Дебе-
лянов“

4. 100020 Благоев-
град

Благоевград Благоевград Второ основно училище „Димитър 
Благоев“

5. 101580 Благоев-
град

Благоевград Благоевград Осмо средно училище „Арсени Кос-
тенцев“

6. 100070 Благоев-
град

Благоевград Благоевград Седмо средно училище „Кузман Шап-
карев“

7. 102002 Благоев-
град

Гоце Делчев Гоце Делчев Природо-математическа гимназия „Яне 
Сандански“

8. 103402 Благоев-
град

Гоце Делчев Гоце Делчев Първо основно училище „Св. св. Кирил 
и Методий“

9. 103404 Благоев-
град

Гоце Делчев Гоце Делчев Трето основно училище „Братя Ми-
ладинови“

10. 102014 Благоев-
град

Петрич Петрич Професионална гимназия по икономика 
и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“

11. 104007 Благоев-
град

Петрич Петрич Трето основно училище „Гоце Делчев“

12. 103510 Благоев-
град

Разлог Разлог Начално училище „Яне Сандански“

13. 108004 Благоев-
град

Хаджидимово Абланица Средно  училище „Св. Паисий Хилен-
дарски“

14. 200113 Бургас Айтос Айтос Средно училище „Н. Й. Вапцаров“
15. 200105 Бургас Айтос Карагеоргиево Основно училище  „Св. св. Кирил и 

Методий“
16. 200107 Бургас Айтос Мъглен Основно училище „Христо Ботев“
17. 200110 Бургас Айтос Тополица Основно училище „Светлина“
18. 200201 Бургас Бургас Бургас Начално базово училище „Михаил 

Лъкатник“
19. 200237 Бургас Бургас Бургас Немска езикова гимназия „Гьоте“
20. 200216 Бургас Бургас Бургас Обединено училище „Васил Левски“
21. 200210 Бургас Бургас Бургас Обединено училище „Св. Климент 

Охридски“
22. 200209 Бургас Бургас Бургас Основно училище  „Антон Страши-

миров“
23. 200241 Бургас Бургас Бургас Основно училище „Александър Геор-

гиев – Коджакафалията“
24. 200214 Бургас Бургас Бургас Основно училище „Братя Миладинови“
25. 200213 Бургас Бургас Бургас Основно училище „Васил Априлов“
26. 200211 Бургас Бургас Бургас Основно училище „Георги Бенковски“
27. 200215 Бургас Бургас Бургас Основно училище „Елин Пелин“
28. 200222 Бургас Бургас Бургас Основно училище „Иван Вазов“
29. 200207 Бургас Бургас Бургас Основно училище „Любен Каравелов“
30. 200212 Бургас Бургас Бургас Основно училище „Пейо Крачолов 

Яворов“
31. 200205 Бургас Бургас Бургас Основно училище „Петко Рачев Сла-

вейков“
32. 200206 Бургас Бургас Бургас Основно училище „Св. Княз Борис І“ 
33. 200223 Бургас Бургас Бургас Основно училище „Христо Ботев“ –  

кв. Ветрен
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№ Код по 
НЕИСПУО

Област Община Населено 
място

Училище

34. 200219 Бургас Бургас Бургас Основно училище „Христо Ботев“ – кв. 
Долно Езерово

35. 200218 Бургас Бургас Бургас Основно училище „Христо Ботев“ – кв. 
Победа

36. 200217 Бургас Бургас Бургас Основно училище „Христо Ботев“ – кв. 
Сарафово

37. 200248 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по електро-
техника и електроника „Константин 
Фотинов“

38. 200120 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по компю-
търно програмиране и иновации

39. 200244 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по механо-
електротехника и електроника

40. 200243 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по морско 
корабоплаване и риболов „Св. Никола“

41. 200252 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по сградо-
строителство и инсталации „Пеньо 
Пенев“

42. 200249 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по транспорт
43. 200247 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по химични 

технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“ 
44. 200235 Бургас Бургас Бургас Профилирана гимназия за романски 

езици „Георги Стойков Раковски“
45. 200238 Бургас Бургас Бургас Профилирана гимназия за чужди езици 

„Васил Левски“
46. 200230 Бургас Бургас Бургас Средно училище „Димчо Дебелянов“
47. 200231 Бургас Бургас Бургас Средно училище „Добри Чинтулов“
48. 200229 Бургас Бургас Бургас Средно училище „Епископ Константин 

Преславски“
49. 200227 Бургас Бургас Бургас Средно училище „Иван Вазов“
50. 200228 Бургас Бургас Бургас Средно училище „Йордан Йовков“
51. 200232 Бургас Бургас Бургас Средно училище „Константин Пет-

канов“
52. 200246 Бургас Бургас Бургас Търговска гимназия
53. 200224 Бургас Бургас Маринка Основно училище  „Христо Ботев“
54. 200404 Бургас Карнобат Карнобат Основно училище  „Христо  Смир-

ненски“
55. 200411 Бургас Карнобат Карнобат Средно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
56. 200412 Бургас Карнобат Карнобат Средно училище „Христо Ботев“
57. 200608 Бургас Несебър Несебър Средно училище „Любен Каравелов“
58. 200601 Бургас Несебър Обзор Обединено училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
59. 200605 Бургас Несебър Равда Основно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
60. 200606 Бургас Несебър Свети Влас Основно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
61. 200704 Бургас Поморие Ахелой Основно училище „Христо  Ботев“
62. 200910 Бургас Руен Дъскотна Основно училище „Климент Охридски“
63. 200932 Бургас Руен Руен Средно училище  „Елин Пелин“
64. 201007 Бургас Созопол Росен Обединено училище „Христо Ботев“
65. 201009 Бургас Созопол Созопол Средно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
66. 201305 Бургас Царево Царево Средно училище  „Никола Йонков 

Вапцаров“
67. 403559 Варна Аврен Аврен Частно средно училище „Юрий Га-

гарин“
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68. 400093 Варна Аксаково Любен Караве-
лово

Обединено училище „Иван Вазов“

69. 403536 Варна Варна Варна III Oсновно училище „Ангел  Кънчев“
70. 402183 Варна Варна Варна Варненска морска гимназия  „Свети 

Николай Чудотворец“
71. 400042 Варна Варна Варна ІV Езикова гимназия „Фредерик Жо-

лио-Кюри“
72. 400046 Варна Варна Варна Математическа гимназия „Д-р Петър 

Берон“
73. 400008 Варна Варна Варна Основно училище  „Захари Стоянов“
74. 400018 Варна Варна Варна Основно училище  „Панайот Волов“
75. 400005 Варна Варна Варна Основно училище „Васил Априлов“
76. 400011 Варна Варна Варна Основно училище „Йордан Йовков“
77. 400015 Варна Варна Варна Основно училище „Капитан Петко 

Войвода“
78. 400020 Варна Варна Варна Основно училище „Петко Рачов Сла-

вейков“
79. 400026 Варна Варна Варна Основно училище „Христо Ботев“
80. 400028 Варна Варна Варна Основно училище „Цар Симеон І“
81. 400104 Варна Варна Варна Професионална гимназия по компютър-

но моделиране и компютърни системи
82. 403534 Варна Варна Варна Професионална гимназия по туризъм 

„Професор д-р Асен Златаров“
83. 400045 Варна Варна Варна Първа езикова гимназия
84. 400030 Варна Варна Варна Седмо средно училище „Найден Геров“
85. 400039 Варна Варна Варна Средно училище  „Пейо Крачолов 

Яворов“
86. 400034 Варна Варна Варна Средно училище „Гео Милев“
87. 400037 Варна Варна Варна Средно училище „Любен Каравелов“
88. 400074 Варна Варна Варна Частна профилирана гимназия „Антоан 

дьо Сент-Екзюпери“
89. 400075 Варна Варна Варна Частно основно училище „Малкият 

принц“
90. 400061 Варна Варна Варна Частно средно училище  „Аз съм 

българче“
91. 403558 Варна Варна Варна Частно средно училище „Мечтатели“
92. 400152 Варна Провадия Блъсково Обединено училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
93. 400148 Варна Провадия Провадия Средно училище „Димитър Благоев“
94. 300105 Велико 

Търново
Велико Търново Велико 

Търново
Основно училище  „Петко Рачев Сла-
вейков“

95. 300102 Велико 
Търново

Велико Търново Велико 
Търново

Основно училище „Бачо Киро“

96. 300104 Велико 
Търново

Велико Търново Велико 
Търново

Основно училище „Димитър Благоев“

97. 300103 Велико 
Търново

Велико Търново Велико 
Търново

Основно училище „Св. Патриарх Ев-
тимий“

98. 300122 Велико 
Търново

Велико Търново Велико 
Търново

Природо-математическа гимназия „Ва-
сил Друмев“

99. 300126 Велико 
Търново

Велико Търново Велико 
Търново

Средно  училище „Владимир Комаров“

100. 300125 Велико 
Търново

Велико Търново Велико 
Търново

Средно училище „Вела Благоева“

101. 300124 Велико 
Търново

Велико Търново Велико 
Търново

Средно училище „Емилиян Станев“
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102. 300141 Велико 
Търново

Велико Търново Велико Търно-
во

Час т на п рофили рана г имна зи я 
„АК – Аркус“ 

103. 300116 Велико 
Търново

Велико Търново Килифарево Основно училище „Неофит Рилски“

104. 300113 Велико 
Търново

Велико Търново Самоводене Основно училище „Христо Смирнен-
ски“

105. 300217 Велико 
Търново

Горна Оряхо-
вица

Горна Оряхо-
вица

Средно училище  „Вичо Грънчаров“

106. 300216 Велико 
Търново

Горна Оряхо-
вица

Горна Оряхо-
вица

Средно училище „Георги Измирлиев“

107. 300208 Велико 
Търново

Горна Оряхо-
вица

Долна Оряхо-
вица

Основно училище „Св. св. Кирил и 
Методий“

108. 300212 Велико 
Търново

Горна Оряхо-
вица

Поликраище Основно училище „Св. св. Кирил и 
Методий“

109. 300405 Велико 
Търново

Златарица Златарица Професионална гимназия по механи-
зация на селското стопанство „Никола 
Златарски“

110. 300506 Велико 
Търново

Лясковец Джулюница Обединено училище „Петко Рачев 
Славейков“

111. 300501 Велико 
Търново

Лясковец Лясковец Начално училище „Цани Гинчев“

112. 300602 Велико 
Търново

Павликени Павликени Основно училище „Св. Климент Ох-
ридски“

113. 300619 Велико 
Търново

Павликени Павликени Професионална гимназия по аграрни 
технологии „Цанко Церковски“

114. 300618 Велико 
Търново

Павликени Павликени Средно училище „Бачо Киро“

115. 300817 Велико 
Търново

Свищов Свищов Професионална държавна търговска 
гимназия „Димитър Хадживасилев“

116. 300819 Велико 
Търново

Свищов Свищов Свищовска професионална гимназия 
„Алеко Константинов“

117. 300816 Велико 
Търново

Свищов Свищов Средно училище „Димитър Благоев“

118. 300814 Велико 
Търново

Свищов Свищов Средно училище „Цветан Радославов“

119. 300911 Велико 
Търново

Стражица Стражица Средно училище „Ангел Каралийчев“

120. 500401 Видин Брегово Брегово Средно училище „Св. св. Кирил и 
Методий“

121. 503322 Видин Видин Видин Гимназия с преподаване на чужди езици 
„Йордан Радичков“

122. 503312 Видин Видин Видин Основно училище „Иван Вазов“
123. 500104 Видин Видин Видин Основно училище „Любен Каравелов“
124. 502035 Видин Видин Видин Професионална гимназия „Проф. д-р 

Асен Златаров“
125. 503242 Видин Видин Видин Средно училище „Петко Рачов Сла-

вейков“
126. 503241 Видин Видин Видин Средно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
127. 503132 Видин Видин Видин Средно училище „Цар Симеон Велики“
128. 500901 Видин Ново село Ново село Средно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
129. 602001 Враца Борован Добролево Основно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
130. 601014 Враца Бяла Слатина Търнак Основно училище „Георги Стойков 

Раковски“
131. 602041 Враца Враца Враца Основно училище „Васил Левски“
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132. 603067 Враца Враца Враца Професионална гимназия по търговия 
и ресторантьорство

133. 603065 Враца Враца Враца Професионална техническа гимназия 
„Н. Й. Вапцаров“

134. 600327 Враца Враца Враца Средно училище „Козма Тричков“
135. 603057 Враца Враца Враца Средно училище „Отец Паисий“
136. 602092 Враца Мездра Мездра Основно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
137. 602115 Враца Оряхово Селановци Основно училище „Н. Й. Вапцаров“
138. 700101 Габрово Габрово Габрово Начално училище „Васил Левски“
139. 700103 Габрово Габрово Габрово Основно училище „Неофит Рилски“
140. 700112 Габрово Габрово Габрово Основно училище „Христо Ботев“
141. 700116 Габрово Габрово Габрово Природо-математическа гимназия 

„Академик Иван Гюзелев“
142. 700118 Габрово Габрово Габрово Професионална техническа гимназия 

„Д-р Никола Василиади“
143. 700114 Габрово Габрово Габрово Средно училище „Райчо Каролев“
144. 700315 Габрово Севлиево П. Славейков Основно училище  „Св. св. Кирил и 

Методий“
145. 700323 Габрово Севлиево Севлиево Професионална гимназия по механо-

електротехника „Ген. Иван Бъчваров“
146. 700318 Габрово Севлиево Севлиево Средно училище „Васил Левски“
147. 2902503 Габрово Трявна Трявна Национална гимназия за приложни  

изкуства „Тревненска школа“
148. 700403 Габрово Трявна Трявна Средно училище „Петко Рачев Сла-

вейков“
149. 800073 Добрич Генерал Тошево Генерал Тоше-

во
Основно училище „Христо Смирнен-
ски“

150. 800076 Добрич Генерал Тошево Генерал Тоше-
во

Професионална гимназия по земеделие 
„Тодор Рачински“

151. 800074 Добрич Генерал Тошево Генерал Тоше-
во

Средно училище „Н. Й. Вапцаров“

152. 800008 Добрич Добрич Добрич Основно училище „Стефан Караджа“
153. 800010 Добрич Добрич Добрич Основно училище „Христо Смирнен-

ски“
154. 800013 Добрич Добрич Добрич Средно училище „Димитър Талев“
155. 800016 Добрич Добрич Добрич Средно училище „Любен Каравелов“
156. 800325 Добрич Добрич Добрич Частна профилирана гимназия по 

туризъм и предприемачество „Райко 
Цончев“

157. 800112 Добрич Добрич Добрич Частно основно училище „Мария Мон-
тесори“

158. 800326 Добрич Добрич Добрич Частно средно училище с профилирана 
подготовка по чужди езици и матема-
тика „Леонардо да Винчи“

159. 800082 Добрич Каварна Каварна Средно училище „Стефан Караджа“
160. 800109 Добрич Шабла Шабла Средно училище „Асен Златаров“
161. 909201 Кърджали Ардино Ардино Средно училище „Васил Левски“
162. 909501 Кърджали Крумовград Крумовград Средно училище „Васил Левски“
163. 909107 Кърджали Кърджали Кърджали Езикова гимназия „Христо Ботев“
164. 909116 Кърджали Кърджали Кърджали Основно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
165. 909111 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия  по облекло 

и дизайн  „Евридика“
166. 909108 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по икономика 

„Алеко Константинов“
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167. 909106 Кърджали Кърджали Кърджали Средно училище  „Петко Рачов Сла-
вейков“

168. 909103 Кърджали Кърджали Кърджали Средно училище „Йордан Йовков“
169. 909105 Кърджали Кърджали Кърджали Средно училище „Отец Паисий“ 
170. 909128 Кърджали Кърджали Миладиново Основно училище „Христо Ботев“
171. 909136 Кърджали Кърджали Рани лист Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ 
172. 1000038 Кюстендил Дупница Дупница Основно училище „Евлоги Георгиев“
173. 1000034 Кюстендил Дупница Дупница Основно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
174. 1000052 Кюстендил Дупница Дупница Профилирана гимназия „Христо Ботев“
175. 1000330 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Основно училище „Професор Марин 

Дринов“
176. 1001830 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Основно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
177. 1000550 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Природоматематическа гимназия 

„Проф. Емануил Иванов“
178. 1001380 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Професионална гимназия по икономика 

и мениджмънт „Йордан Захариев“
179. 1000009 Кюстендил Сапарева баня Сапарева баня Средно училище „Христо Ботев“
180. 1100329 Ловеч Ловеч Ловеч Национална професионална гимназия 

по ветеринарна медицина „Проф. д-р 
Димитър Димов“

181. 1100301 Ловеч Ловеч Ловеч Основно училище „Васил Левски“
182. 1100320 Ловеч Ловеч Ловеч Профилирана природо-математическа 

гимназия
183. 1100316 Ловеч Ловеч Ловеч Средно училище ,,Тодор Кирков“
184. 1100404 Ловеч Луковит Дерманци Обединено училище „Неофит Рилски“ 
185. 1100411 Ловеч Луковит Луковит Начално училище „Инж. Георги Ива-

нов Вълков“
186. 1100402 Ловеч Луковит Луковит Средно училище „Алеко Константинов“
187. 1100511 Ловеч Тетевен Тетевен Национална професионална гимназия 

по горско стопанство и дървообработ-
ване „Сава Младенов“

188. 1100509 Ловеч Тетевен Тетевен Средно училище „Георги Бенковски“
189. 1100609 Ловеч Троян Орешак Основно училище „Васил Левски“
190. 1100614 Ловеч Троян Троян Начално училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
191. 1100601 Ловеч Троян Троян Основно училище „Иван Хаджийски“
192. 1100613 Ловеч Троян Троян Средно  училище „Св. Климент Ох-

ридски“
193. 1100612 Ловеч Троян Троян Средно училище „Васил Левски“
194. 1203001 Монтана Бойчиновци Лехчево Средно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
195. 1207002 Монтана Вълчедръм Вълчедръм Второ основно училище „Иван Вазов“
196. 1208002 Монтана Вършец Вършец Средно училище „Иван Вазов“
197. 1209012 Монтана Лом Лом Професионална гимназия   по произ-

водствени технологии
198. 1209005 Монтана Лом Лом Средно училище „Димитър Маринов“
199. 1201003 Монтана Монтана Монтана I Основно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
200. 1201002 Монтана Монтана Монтана Профилирана гимназия с преподаване 

на чужди езици „Петър Богдан“
201. 1201004 Монтана Монтана Монтана Второ средно училище „Никола Йонков 

Вапцаров“
202. 1201021 Монтана Монтана Монтана Финансово-стопанска професионална 

гимназия „Васил Левски“
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203. 1301707 Пазарджик Велинград Велинград Основно училище „Георги Бенковски“
204. 1306811 Пазарджик Велинград Велинград Основно училище „Неофит Рилски“
205. 1301699 Пазарджик Велинград Велинград Основно училище „Христо Ботев“
206. 1304231 Пазарджик Велинград Велинград Професионална гимназия по икономика 

и туризъм „Алеко Константинов“
207. 1302573 Пазарджик Велинград Велинград Средно училище „Васил Левски“
208. 1301674 Пазарджик Велинград Велинград Средно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
209. 1301852 Пазарджик Велинград Драгиново Средно училище „Методий Драгинов“
210. 1301717 Пазарджик Пазарджик Пазарджик Oсновно училище „Проф. Иван Батак-

лиев“
211. 1307267 Пазарджик Пазарджик Пазарджик Основно училище „Любен Каравелов“
212. 1302534 Пазарджик Пазарджик Пазарджик Основно училище „Христо Ботев“
213. 1301731 Пазарджик Панагюрище Панагюрище Основно училище „Професор Марин 

Дринов“
214. 1302623 Пазарджик Панагюрище Панагюрище Средно училище „Нешо Бончев“
215. 1301763 Пазарджик Пещера Пещера Основно училище „Св.  Патриарх Ев-

тимий“
216. 1301770 Пазарджик Ракитово Ракитово Средно училище „Св. Климент Ох-

ридски“
217. 1301788 Пазарджик Септември Септември Средно училище „Христо Ботев“
218. 1403218 Перник Перник Батановци Основно училище „Христо Ботев“
219. 1403228 Перник Перник Драгичево Основно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
220. 1403222 Перник Перник Кладница Основно училище „Св. Климент Ох-

ридски“
221. 1403214 Перник Перник Перник VI Средно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
222. 1403215 Перник Перник Перник XVI Основно училище „Св. св. Кирил 

и Методий“
223. 1403220 Перник Перник Перник Гимназия с преподаване на чужди езици 

„Симеон  Радев“
224. 1403201 Перник Перник Перник Основно училище „Св. Иван Рилски“
225. 1403219 Перник Перник Перник Природо-математическа гимназия  

„Христо Смирненски“
226. 1403236 Перник Перник Перник Професионална гимназия по икономика
227. 1403205 Перник Перник Перник Х Основно училище „Алеко Констан-

тинов“
228. 1403206 Перник Перник Перник ХІ Основно училище „Елин Пелин“
229. 1403648 Перник Радомир Радомир Начално училище „Архимандрит Зи-

новий“
230. 1500702 Плевен Белене Белене Основно училище „Васил Левски“
231. 1500807 Плевен Гулянци Гулянци Средно училище „Христо Смирненски“
232. 1500903 Плевен Долна Митро-

полия
Божурица Основно училище „Христо Ботев“

233. 1500915 Плевен Долна Митро-
полия

Тръстеник Средно училище „Евлоги Георгиев“

234. 1500501 Плевен Долни Дъбник Долни Дъбник Начално училище „Св. св. Кирил и 
Методий“

235. 1501102 Плевен Кнежа Кнежа Основно училище „Васил Левски“
236. 1501103 Плевен Кнежа Кнежа Основно училище „Отец Паисий“
237. 1501109 Плевен Кнежа Кнежа Професионална гимназия по земеделие 

„Стефан Цанов“
238. 1500126 Плевен Плевен Бохот Основно училище „Антон Страши-

миров“



СТР.  40  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 62

№ Код по 
НЕИСПУО

Област Община Населено 
място

Училище

239. 1500140 Плевен Плевен Плевен Държавна финансово-стопанска гим-
назия „Интелект“

240. 1500105 Плевен Плевен Плевен Начално училище „Отец Паисий“
241. 1500102 Плевен Плевен Плевен Начално училище „Христо Ботев“
242. 1500201 Плевен Плевен Плевен Основно училище „Валери Петров“
243. 1500110 Плевен Плевен Плевен Основно училище „Д-р Петър Берон“
244. 1500143 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по менидж-

мънт и хранителни технологии
245. 1500153 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по туризъм 

„Алеко Константинов“
246. 1500134 Плевен Плевен Плевен Средно училище „Иван Вазов“
247. 1500135 Плевен Плевен Плевен Средно училище „Пейо Крачолов 

Яворов“
248. 1500133 Плевен Плевен Плевен Средно училище „Стоян Заимов“
249. 1500127 Плевен Плевен Търнене Обединено училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
250. 1500124 Плевен Плевен Ясен Основно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
251. 1500304 Плевен Пордим Вълчитрън Обединено училище „Н. Й. Вапцаров“ 
252. 1500216 Плевен Червен бряг Койнаре Средно училище „Христо Смирненски“
253. 1500209 Плевен Червен бряг Рупци Основно училище „Христо Ботев“
254. 1500215 Плевен Червен бряг Червен бряг Средно училище „Д-р Петър Берон“
255. 1600116 Пловдив Асеновград Асеновград Средно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
256. 1600108 Пловдив Асеновград Боянци Основно училище „Професор доктор 

Асен Златаров“
257. 1601301 Пловдив Карлово Карлово Средно училище „Васил Левски“
258. 1601302 Пловдив Карлово Карлово Средно училище „Христо Проданов“
259. 1601317 Пловдив Карлово Христо Даново Основно училище „Генерал Карцов“
260. 1601703 Пловдив Марица Царацово Основно училище „Дядо Иван Ара-

баджията“
261. 1602401 Пловдив Перущица Перущица Основно училище „Петър Бонев“ 
262. 1690450 Пловдив Пловдив Пловдив Езикова гимназия „Иван Вазов“
263. 1690346 Пловдив Пловдив Пловдив Математическа  гимназия „Академик 

Кирил Попов“
264. 1690543 Пловдив Пловдив Пловдив Начално училище „Климент Охридски“
265. 1690441 Пловдив Пловдив Пловдив Начално училище „Христо Ботев“
266. 1690142 Пловдив Пловдив Пловдив Основно училище „Алеко Констан-

тинов“
267. 1690341 Пловдив Пловдив Пловдив Основно училище „Васил Петлешков“
268. 1690144 Пловдив Пловдив Пловдив Основно училище „Гео Милев“
269. 1690544 Пловдив Пловдив Пловдив Основно училище „Димитър Талев“
270. 1690146 Пловдив Пловдив Пловдив Основно училище „Д-р Петър Берон“
271. 1690148 Пловдив Пловдив Пловдив Основно училище „Екзарх Антим І“
272. 1690343 Пловдив Пловдив Пловдив Основно училище „Елин Пелин“
273. 1690445 Пловдив Пловдив Пловдив Основно училище „Райна Княгиня“
274. 1690344 Пловдив Пловдив Пловдив Основно училище „Тодор Каблешков“
275. 1690547 Пловдив Пловдив Пловдив Основно училище „Яне Сандански“
276. 1690174 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по електро-

техника и електроника
277. 1690542 Пловдив Пловдив Пловдив Средно училище „Братя Миладинови“
278. 1690642 Пловдив Пловдив Пловдив Средно училище „Димитър Матевски“
279. 1690549 Пловдив Пловдив Пловдив Средно училище „Константин Велич-

ков“
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280. 1690150 Пловдив Пловдив Пловдив Средно училище „Любен Каравелов“
281. 1690447 Пловдив Пловдив Пловдив Средно училище „Пейо Крачолов 

Яворов“
282. 1690156 Пловдив Пловдив Пловдив Средно училище „Св. Патриарх Ев-

тимий“
283. 1690345 Пловдив Пловдив Пловдив Средно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
284. 1690644 Пловдив Пловдив Пловдив Средно училище „Св. Софроний Вра-

чански“
285. 1690154 Пловдив Пловдив Пловдив Средно училище „Св. Паисий Хилен-

дарски“
286. 1690643 Пловдив Пловдив Пловдив Средно училище „Св. Седмочисленици“
287. 1690645 Пловдив Пловдив Пловдив Средно училище „Черноризец Храбър“
288. 1600026 Пловдив Пловдив Пловдив Частна професионална гимназия по 

информатика и компютърни науки 
„Академик Благовест Сендов“

289. 1602314 Пловдив Първомай Първомай Средно училище „Проф. д-р Асен 
Златаров“

290. 1602503 Пловдив Раковски Раковски Основно училище „Христо Смирнен-
ски“

291. 1602605 Пловдив „Родопи“ Брестовица Основно училище „Христо Ботев“
292. 1602808 Пловдив Садово Болярци Основно училище „Георги Сава Ра-

ковски“
293. 1602804 Пловдив Садово Чешнегирово Основно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
294. 1601363 Пловдив Сопот Сопот Професионална гимназия „Генерал 

Владимир Заимов“
295. 1602904 Пловдив Стамболийски Стамболийски Обединено училище „Христо Ботев“
296. 1602907 Пловдив Стамболийски Стамболийски Средно училище  „Отец Паисий“
297. 1603708 Пловдив Хисаря Хисаря Средно  училище „Христо Смирненски“
298. 1701601 Разград Кубрат Кубрат Средно училище „Христо Ботев“
299. 1701701 Разград Лозница Лозница Средно училище „Христо Ботев“
300. 1701703 Разград Лозница Сейдол Основно училище  „Виделина“
301. 1702602 Разград Разград Разград Национална професионална техническа 

гимназия  „Шандор Петьофи“
302. 1702615 Разград Разград Разград Основно училище  „Иван Сергеевич 

Тургенев“
303. 1702613 Разград Разград Разград Основно училище „Васил Левски“
304. 1702629 Разград Разград Разград Професионална гимназия по облекло  

„Станка Николица Спасо-Еленина“
305. 1702603 Разград Разград Разград Професионална гимназия по химични 

технологии и биотехнологии  „Мария 
Кюри“

306. 1802002 Русе Бяла Бяла Начално училище  „Петко Рачев Сла-
вейков“

307. 1802001 Русе Бяла Бяла Начално училище „Св. св. Кирил и 
Методий“

308. 1802004 Русе Бяла Бяла Средно  училище  „Панайот Волов“
309. 1806201 Русе Русе Русе Английска езикова гимназия  „Гео 

Милев“
310. 1806106 Русе Русе Русе Основно училище  „Иван Вазов“
311. 1806110 Русе Русе Русе Основно училище  „Никола Обретенов“ 
312. 1806209 Русе Русе Русе Средно училище „Васил Левски“ 
313. 1806204 Русе Русе Русе Средно училище с преподаване на 

немски език  „Фридрих Шилер“
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314. 1807007 Русе Сливо поле Ряхово Основно училище „Св. св. Кирил и 
Методий“

315. 1900207 Силистра Главиница Стефан Кара-
джа

Основно училище  „Отец Паисий“

316. 1900512 Силистра Силистра Силистра Основно училище „Св. св. Кирил и 
Методий“

317. 1900503 Силистра Силистра Силистра Природоматематическа гимназия  „Св. 
Климент Охридски“

318. 1900528 Силистра Силистра Силистра Спортно училище „Дръстър“
319. 1900701 Силистра Тутракан Тутракан Средно училище „Йордан Йовков“
320. 2000138 Сливен Сливен Желю войвода Основно училище  „Д-р Петър Берон“
321. 2000147 Сливен Сливен Самуилово Основно училище „Христо Ботев“
322. 2000149 Сливен Сливен Селиминово Основно училище „Хаджи Димитър“
323. 2902504 Сливен Сливен Сливен Национална художествена гимназия  

„Димитър Добрович“
324. 2000102 Сливен Сливен Сливен Начално училище „Васил Левски“
325. 2000108 Сливен Сливен Сливен Основно училище  „Димитър Петров“
326. 2000111 Сливен Сливен Сливен Основно училище  „Панайот Хитов“
327. 2000119 Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по икономика  

„Професор доктор Димитър Табаков“
328. 2000115 Сливен Сливен Сливен Средно училище  „Константин Кон-

стантинов“
329. 2000114 Сливен Сливен Сливен Средно училище „Йордан Йовков“
330. 2000407 Сливен Твърдица Сборище Основно училище  „Никола Прокопиев“
331. 2100405 Смолян Девин Грохотно Основно училище „Гео Милев“
332. 2100402 Смолян Девин Девин Професионална гимназия по електро-

техника  „А. С. Попов“, гр. Девин
333. 2100602 Смолян Златоград Старцево Средно училище „Св. княз Борис I“
334. 2100701 Смолян Мадан Мадан Средно училище „Отец Паисий“
335. 2100501 Смолян Неделино Неделино Средно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
336. 2100801 Смолян Рудозем Рудозем Средно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
337. 2103331 Смолян Смолян Смолян Езикова гимназия  „Иван Вазов“
338. 2100109 Смолян Смолян Смолян Основно училище „Стою Шишков“
339. 2100104 Смолян Смолян Смолян Основно училище ,,Юрий Гагарин“
340. 2100110 Смолян Смолян Смолян Основно училище „Иван Вазов“
341. 2100103 Смолян Смолян Смолян Средно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
342. 2100125 Смолян Смолян Търън Основно училище „Стою Шишков“
343. 2307277 Софийска Мирково Мирково Основно училище „Георги Бенковски“
344. 2308760 Софийска Ботевград Ботевград Основно училище „Н. Й. Вапцаров“
345. 2300284 Софийска Ботевград Ботевград Професионална гимназия по техника 

и мениджмънт „Христо Ботев“
346. 2300099 Софийска Ботевград Ботевград Профилирана природо-математичес-

ка гимназия „Акад. проф. д-р Асен 
Златаров“

347. 2309022 Софийска Ботевград Скравена Основно училище „Св.  св.  Кирил и 
Методий“

348. 2309225 Софийска Горна Малина Горна Малина Средно училище  „Христо Ботев“
349. 2309385 Софийска Горна Малина Долно Камар-

ци
Основно училище „Отец Паисий“

350. 2308785 Софийска Етрополе Етрополе Основно училище „Христо Ботев“
351. 2308792 Софийска Златица Златица Средно училище „Св. Паисий Хилен-

дарски“
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352. 2309054 Софийска Ихтиман Вакарел Обединено училище „Христо Смир-
ненски“

353. 2306331 Софийска Копривщица Копривщица Средно училище „Любен Каравелов“
354. 2303490 Софийска Костенец Костенец Средно  училище „Св. Климент  

Охридски“
355. 2300067 Софийска Костинброд Костинброд Второ основно училище „Васил Левски“
356. 2308290 Софийска Костинброд Костинброд Първо основно училище „Васил Левски“
357. 2302504 Софийска Пирдоп Пирдоп Професионална гимназия по механо-

електротехника
358. 2309862 Софийска Правец Правец Основно училище „Васил Левски“
359. 2303825 Софийска Самоков Самоков Обединено училище „Неофит Рилски“
360. 2308917 Софийска Самоков Самоков Основно училище „Митрополит Авк-

сентий Велешки“
361. 2300505 Софийска Самоков Самоков Професионална гимназия по туризъм
362. 2303106 Софийска Самоков Самоков Средно училище „Отец Паисий“ 
363. 2306518 Софийска Сливница Алдомировци Обединено училище „Иван Вазов“
364. 2202086 София-

град
Столична Владая 86 Основно училище „Св. Климент 

Охридски“
365. 2218191 София-

град
Столична Железница 191 Основно училище „Отец Паисий“

366. 2215170 София-
град

Столична Нови Искър 170 Средно училище „Васил Левски“

367. 2216001 София-
град

Столична София 1 Средно училище „Пенчо П. Сла-
вейков“

368. 2224104 София-
град

Столична София 104 Основно училище „Захари Стоянов“

369. 2205105 София-
град

Столична София 105 Средно училище „Атанас Далчев“

370. 2207108 София-
град

Столична София 108 Средно училище „Никола Бело-
веждов“

371. 2205011 София-
град

Столична София 11 Основно училище „Св. Пимен Зо-
графски“

372. 2211120 София-
град

Столична София 120 Основно училище „Георги Сава 
Раковски“

373. 2211122 София-
град

Столична София 122 Основно училище „Николай Ли-
лиев“

374. 2213125 София-
град

Столична София 125 Средно училище „Боян Пенев“ с 
изучаване на чужди езици

375. 2213131 София-
град

Столична София 131 Средно училище „Климент Арка-
диевич Тимирязев“

376. 2222133 София-
град

Столична София 133 Средно училище „А. С. Пушкин“

377. 2204134 София-
град

Столична София 134 Средно училище „Димчо Дебе-
лянов“

378. 2204136 София-
град

Столична София 136 Основно училище „Любен Кара-
велов“

379. 2221138 София-
град

Столична София 138 Средно училище за западни и из-
точни езици „Проф. Васил  Златарски“

380. 2211139 София-
град

Столична София 139 Основно училище „Захарий Круша“

381. 2203140 София-
град

Столична София 140 Средно училище „Иван Богоров“

382. 2214141 София-
град

Столична София 141 Основно училище „Народни бу-
дители“

383. 2209142 София-
град

Столична София 142 Основно училище „Веселин Хан-
чев“
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384. 2213144 София-
град

Столична София 144 Средно училище „Народни буди-
тели“

385. 2217149 София-
град

Столична София 149 Средно училище „Иван Хаджийски“

386. 2214015 София-
град

Столична София 15 Средно училище „Aдам Мицкевич“

387. 2207150 София-
град

Столична София 150 Основно училище „Цар Симеон 
Първи“

388. 2210156 София-
град

Столична София 156 Основно училище „Васил Левски“

389. 2210159 София-
град

Столична София 159 Основно училище „Васил Левски“

390. 2214016 София-
град

Столична София 16 Основно училище „Райко Жинзифов“

391. 2204018 София-
град

Столична София 18 Средно  училище „Уилям Гладстон“

392. 2209019 София-
град

Столична София 19 Средно училище „Елин Пелин“

393. 2202002 София-
град

Столична София 2 Средно училище „Академик Емилиян 
Станев“

394. 2224020 София-
град

Столична София 20 Основно училище „Тодор Минков“

395. 2221023 София-
град

Столична София 23 Средно училище „Фредерик Жолио-
Кюри“

396. 2204032 София-
град

Столична София 32 Средно училище с изучаване на 
чужди езици  „Св.  Климент Охридски“

397. 2209036 София-
град

Столична София 36 Средно училище „Максим Горки“

398. 2212037 София-
град

Столична София 37. Средно училище „Райна Княгиня“

399. 2207004 София-
град

Столична София 4 Основно училище „Професор Джон 
Атанасов“

400. 2212040 София-
град

Столична София 40 Средно училище „Луи Пастьор“

401. 2206043 София-
град

Столична София 43. Основно училище „Христо Смир-
ненски“

402. 2219044 София-
град

Столична София 44. Средно училище „Неофит Бозвели“

403. 2220048 София-
град

Столична София 48 Основно училище „Йосиф Ковачев“

404. 2209051 София-
град

Столична София 51 Средно училище „Елисавета Багряна“

405. 2214054 София-
град

Столична София 54. Средно училище  „Св. Иван Рилски“

406. 2207068 София-
град

Столична София 68 Средно училище „Акад. Никола 
Обрешков“

407. 2207069 София-
град

Столична София 69  Средно училище  „Димитър  Ма-
ринов“

408. 2208075 София-
град

Столична София 75 Основно училище „Тодор Каблешков“

409. 2212079 София-
град

Столична София 79 Средно училище „Индира Ганди“

410. 2223008 София-
град

Столична София 8. Средно училище „Васил Левски“

411. 2213081 София-
град

Столична София 81 Средно училище „Виктор Юго“

412. 2212090 София-
град

Столична София 90 Средно училище „Генерал Хосе де 
Сан Мартин“
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413. 2212096 София-
град

Столична София 96 Средно училище „Лев Николаевич 
Толстой“

414. 2212097 София-
град

Столична София 97 Средно училище „Братя Милади-
нови“

415. 2213507 София-
град

Столична София Американски колеж в София

416. 2206302 София-
град

Столична София Втора английска езикова гимназия 
„Томас Джеферсън“

417. 2211304 София-
град

Столична София Национална природо-математическа   
гимназия „Академик Любомир Ча-
калов“

418. 2204402 София-
град

Столична София Национална професионална гимназия 
по прецизна техника и оптика „М. В. 
Ломоносов“

419. 2211420 София-
град

Столична София Национална финансово-стопанска гим-
назия

420. 2224432 София-
град

Столична София Професионална гимназия по дизайн 
„Елисавета Вазова“

421. 2217424 София-
град

Столична София Професионална гимназия по електро-
техника и автоматика

422. 2206409 София-
град

Столична София Професионална гимназия по транспорт 
и енергетика „Хенри Форд“

423. 2220308 София-
град

Столична София Профилирана гимназия за изобрази-
телни изкуства „Професор Николай 
Райнов“

424. 2221563 София-
град

Столична София Първа частна математическа гимназия

425. 2202612 София-
град

Столична София Специално училище за ученици с 
увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“

426. 2205520 София-
град

Столична София Частна езикова гимназия „Проф. Иван 
Апостолов“

427. 2212540 София-
град

Столична София Частна немска гимназия „Ерих Кест-
нер“

428. 2200013 София-
град

Столична София Частна професионална гимназия по 
дигитални науки „СофтУни Светлина“

429. 2204511 София-
град

Столична София Частна профилирана гимназия с чуж-
доезиково обучение „Езиков свят“

430. 2200014 София-
град

Столична София Частно начално училище „Светилник“

431. 2218703 София-
град

Столична София Частно основно училище „Изгрев“

432. 2204595 София-
град

Столична София Частно основно училище „Светлина“

433. 2202536 София-
град

Столична София Частно средно езиково училище „Бри-
таника“

434. 2211564 София-
град

Столична София Частно средно училище „Българско 
школо“

435. 2203720 София-
град

Столична София Частно средно училище „Дружба“ – Со-
фия

436. 2212553 София-
град

Столична София Частно средно училище „Петко Р. 
Славейков“

437. 2202535 София-
град

Столична София Частно средно училище „Рьорих“ 

438. 2216532 София-
град

Столична София Частно средно училище „Увекинд“

439. 2201515 София-
град

Столична София Частно средно училище „Цар Симеон 
Велики“
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440. 2224544 София-
град

Столична София Частно средно училище по изкуства и 
чужди езици „Артис“

441. 2204549 София-
град

Столична София Частно средно училище с немски език 
„Веда“

442. 2217426 София-
град

Столична София Професионална гимназия по селско 
стопанство „БУЗЕМА“

443. 2205408 София-
град

Столична София Софийска професионална гимназия 
„Княгиня Евдокия“

444. 2404108 Стара 
Загора

Гълъбово Гълъбово Професионална гимназия по енергетика 
и електротехника

445. 2404107 Стара 
Загора

Гълъбово Гълъбово Средно училище „Васил Левски“

446. 2400272 Стара 
Загора

Казанлък Казанлък Основно училище „Георги Кирков“

447. 2400273 Стара 
Загора

Казанлък Казанлък Основно училище „Св. Паисий Хи-
лендарски“

448. 2400265 Стара 
Загора

Казанлък Казанлък Професионална гимназия „Иван Ха-
джиенов“

449. 2400268 Стара 
Загора

Казанлък Казанлък Професионална гимназия по лека про-
мишленост и туризъм

450. 2400263 Стара 
Загора

Казанлък Казанлък Профилирана хуманитарна гимназия  
„Св. св. Кирил и Методий“

451. 2400264 Стара 
Загора

Казанлък Казанлък Средно училище „Екзарх Антим І“

452. 2400283 Стара 
Загора

Казанлък Кънчево Основно училище „Св. св. Кирил и 
Методий“

453. 2407133 Стара 
Загора

Николаево Николаево Основно училище „Св. св. Кирил и 
Методий“

454. 2400837 Стара 
Загора

Опан Опан Средно училище „Христо Ботев“ 

455. 2409149 Стара 
Загора

Павел баня Търничени Основно училище „Св. Паисий Хи-
лендарски“

456. 2409141 Стара 
Загора

Павел баня Александрово Основно училище „Христо Ботев“

457. 2401055 Стара 
Загора

Раднево Раднево Второ основно училище „Св. П. Хи-
лендарски“

458. 2401052 Стара 
Загора

Раднево Раднево Средно училище „Гео Милев“

459. 2400123 Стара 
Загора

Стара Загора Стара Загора Второ основно училище „Петко Рачов 
Славейков“

460. 2403264 Стара 
Загора

Стара Загора Стара Загора Гимназия с преподаване на чужди езици 
„Ромен Ролан“

461. 2400133 Стара 
Загора

Стара Загора Стара Загора Дванадесето основно училище „Стефан 
Караджа“

462. 2400116 Стара 
Загора

Стара Загора Стара Загора Национална професионална гимна-
зия по ветеринарна медицина „Иван 
Павлов“

463. 2400124 Стара 
Загора

Стара Загора Стара Загора Основно училише „Кольо Ганчев“

464. 2400109 Стара 
Загора

Стара Загора Стара Загора Основно училище „Георги Райчев“

465. 2400125 Стара 
Загора

Стара Загора Стара Загора Основно училище „Кирил Христов“
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466. 2400126 Стара 
Загора

Стара Загора Стара Загора Пето основно училище „Митьо Станев“

467. 2400111 Стара 
Загора

Стара Загора Стара Загора Професионална гимназия  по механо-
техника  и транспорт „Н. Й. Вапцаров“

468. 2400020 Стара 
Загора

Стара Загора Стара Загора Професионална гимназия по компю-
търни науки и математически анализи  
„Проф. Минко Балкански“

469. 2400102 Стара 
Загора

Стара Загора Стара Загора Профилирана природоматематическа 
гимназия „Гео Милев“

470. 2400105 Стара 
Загора

Стара Загора Стара Загора Средно училище „Христо Смирненски“

471. 2403219 Стара 
Загора

Стара Загора Стара Загора Шесто основно училище „Св. Никола“

472. 2401189 Стара 
Загора

Чирпан Чирпан Начално училище „Св. Климент  
Охридски“

473. 2401179 Стара 
Загора

Чирпан Чирпан Професионална гимназия по селско 
стопанство

474. 2520601 Търговище Омуртаг Омуртаг Професионална гимназия по транспорт 
и лека промишленост

475. 2540102 Търговище Попово Попово Основно училище „Св. Климент  
Охридски“

476. 2540602 Търговище Попово Попово Професионална гимназия по селско 
стопанство „Никола Пушкаров“

477. 2540601 Търговище Попово Попово Професионална гимназия по техника 
и лека промишленост 

478. 2540401 Търговище Попово Попово Профилирана гимназия „Христо Ботев“
479. 2500204 Търговище Търговище Търговище Първо средно училище „Св. Седмочи-

сленици“
480. 2602006 Хасково Димитровград Димитровград Основно училище „Пенчо Славейков“
481. 2602019 Хасково Димитровград Димитровград Природо-математическа гимназия със 

засилено изучаване на чужди езици 
„Иван Вазов“

482. 2602023 Хасково Димитровград Димитровград Професионална гимназия „Проф. д-р 
Асен Златаров“

483. 2610001 Хасково Ивайловград Свирачи Основно училище „Св. св. Кирил и 
Методий“

484. 2605002 Хасково Свиленград Свиленград Първо основно училище „Иван Вазов“
485. 2603007 Хасково Харманли Харманли Основно училище „Иван Вазов“
486. 2601028 Хасково Хасково Хасково Езикова гимназия „Проф. д-р Асен 

Златаров“
487. 2601010 Хасково Хасково Хасково Основно училище „Св. Иван Рилски“
488. 2601008 Хасково Хасково Хасково Основно училище „Св. Климент  

Охридски“
489. 2601006 Хасково Хасково Хасково Основно училище „Шандор Петьофи“
490. 2601029 Хасково Хасково Хасково Природо-математическа гимназия 

„Академик Боян Петканчин“
491. 2601034 Хасково Хасково Хасково Професионална гимназия по дървооб-

работване и строителство  „Цар Иван 
Асен ІІ“

492. 2601904 Хасково Хасково Хасково Професионална гимназия по транспорт 
и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“

493. 2601032 Хасково Хасково Хасково Професионална гимназия по туризъм 
„Александър Паскалев“

494. 2700062 Шумен Върбица Върбица Средно училище „Св. Паисий Хилен-
дарски“

495. 2700192 Шумен Никола 
Козлево

Никола 
Козлево

Средно училище „Цанко Бакалов 
Церковски“
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496. 2700224 Шумен Нови пазар Нови пазар Професионална гимназия по химични 
технологии и дизайн „Проф. д-р Асен 
Златаров“

497. 2700071 Шумен Нови пазар Нови пазар Средно училище „Хан Исперих“
498. 2700087 Шумен Шумен Градище Основно училище „Васил Левски“
499. 2700144 Шумен Шумен Мадара Основно училище „Панайот Волов“
500. 2700221 Шумен Шумен Шумен Профилирана природоматематическа 

гимназия „Нанчо Попович“
501. 2700182 Шумен Шумен Шумен Средно училище „Йоан Екзарх Бъл-

гарски“
502. 2700146 Шумен Шумен Шумен Трето основно училище „Димитър 

Благоев“
503. 2831522 Ямбол Елхово Елхово Профилирана гимназия „Св. Климент 

Охридски“
504. 2851559 Ямбол „Тунджа“ Скалица Средно училище „Св. Паисий Хилен-

дарски“
505. 2811517 Ямбол Ямбол Ямбол Езикова гимназия „Васил Карагьозов“
506. 2811504 Ямбол Ямбол Ямбол Начално училище „Св. св. Кирил и 

Методий“
507. 2811514 Ямбол Ямбол Ямбол Обединено училище „Доктор Петър 

Берон“
508. 2811507 Ямбол Ямбол Ямбол Основно училище „Николай Петрини“
509. 2811215 Ямбол Ямбол Ямбол Основно училище „П. Р. Славейков“
510. 2811603 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по хранител-

ни технологии и туризъм
4553

РЕШЕНИЕ № 539 
ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г.

за приемане на Списък на изследователските висши училища

На основание чл. 17а, ал. 2 от Закона за висшето образование и чл. 3, ал. 1 от Постановление 
№ 226 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на показатели за определяне на изследова-
телските висши училища и условията и реда за актуализиране на Списъка на изследователските 
висши училища (ДВ, бр. 58 от 2021 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема Списък на изследователските висши училища за четиригодишен период съгласно 
приложението.

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

Приложение

СПИСЪК
на изследователските висши училища

1. Софийски университет „Св. Климент Охридски“
2. Медицински университет – София 
3. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
4. Медицински университет – Пловдив
5. Технически университет – София 
6. Химикотехнологичен и металургичен университет
7. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

4554
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МИНИСТЕРСТВА 
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

НАЦИОНАЛЕН  
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията и дейността 
на Националния осигурителен институт (обн., 
ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм., бр. 87 от 2014 г.; изм. 
и доп., бр. 46 от 2015 г.; изм., бр. 22 от 2016 г.; 
изм. и доп., бр. 61 и 98 от 2018 г., бр. 38 от 

2019 г.; доп., бр. 8 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Съветът на управителя се състои от 

управителя, подуправителя, главния секретар, 
ръководителя на Инспектората, длъжностни-
те лица на пряко подчинение на управителя 
и директорите на дирекции в централното 
управление.“

§ 2. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Регионалният консултативен съвет се 

състои от управителя, подуправителя, главния 
секретар и ръководителите на териториалните 
поделения.“ 

§ 3. В чл. 16, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:
„3. дирекция „Обществени комуникации“;“.
2. Създава се т. 7:
„7. дирекция „Международно сътрудни-

чество и проекти“.“
§ 4. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Дирекция „Обществени комуни-

кации“:
1. планира, координира и провежда поли-

тика за прозрачност и публичност на НОИ 
в областта на достъпа до информация за 
медиите и гражданите, отразяване на пуб-
лични събития и публичното представяне на 
ръководството и служителите в НОИ;

2. осъществява преглед и анализ на пуб-
ликациите в медиите;

3. осъществява информационно-издател-
ската дейност в НОИ;

4. организира проучването на общественото 
мнение и провеждането на информационни 
кампании, свързани с дейността на НОИ;

5. организира подготовката на материали-
те и отговаря за съдържанието на интернет 
сайта на НОИ;

6. организира консултации и справки по 
запитвания, постъпили чрез комуникацион-
ните канали, свързани с осигурителното зако-
нодателство във връзка с функциите на НОИ 
съгласно Кодекса за социално осигуряване;

7. изготвя анализи и доклади, свързани 
с постъпилите запитвания и препоръки на 
клиенти;

8. организира подготовката и разпрос-
транението на информационни материали 
за подобряване на осигурителната култура, 
осведомеността и популяризиране на дей-
ността на НОИ.“

§ 5. В чл. 20 т. 15 се изменя така:
„15. разглежда заявленията за достъп до 

обществена информация и исканията за пов-
торно използване на информация от общест-
вения сектор и въз основа на представени 
от съответните функционално компетентни 
звена данни и мотивирани становища изготвя 
проекти на решения по тях.“

§ 6. Създава се чл. 20в:
„Чл. 20в. Дирекция „Международно сът-

рудничество и проекти“:
1. планира и организира връзките на НОИ 

с международни организации и осигурител-
ните институции извън страната;

2. координира и контролира изпълнението 
на задълженията по международни споразу-
мения за сътрудничество, обмен на експерти 
и информация;

3. осъществява протоколната организация 
на официални и работни срещи, конференции 
и други публични прояви на НОИ в страната 
и в чужбина;

4. организира извършването на преводи 
на оперативните документи на института от 
и на съответните чужди езици;

5. подготвя необходимите документи за 
задгранични командировки на служителите, 
контролира и обобщава отчетите на коман-
дированите лица;

6. съхранява и предоставя за служебно полз-
ване материали за социалното осигуряване 
от други страни и издания на международни 
организации;

7. разработва, координира и участва в 
изпълнението на проекти с външно или 
вътрешно финансиране;

8. изготвя и актуализира работни процеси 
и процедури за етапите на проектния цикъл в 
НОИ; управлява процесите в проектния цикъл 
(вкл. управление на риска, на промените, на 
качеството, на графика и т.н.);

9. организира и координира дейностите по 
приключване на проектите, в т.ч.: приключ-
ване на договори/споразумения, изготвяне на 
отчетни документи и доклади (вкл. за верифи-
кация на разходи), документи за плащане/ия, 
архивиране на досието на проекта, научени 
уроци и изготвяне на доклад до ръководството 
за постигнатите цели и резултати;

10. осъществява мониторинг и контрол на 
изпълнението на проектите в НОИ и при не-
обходимост предлага предприемане на мерки, 
вкл. промени и допълнения на проектите;

11. проследява постигането на заложените 
в проектите резултати и изпълнението на 
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изискванията за приключване/прекратяване 
на проектите;

12. поддържа регистър на проектите в 
НОИ и проектни досиета на електронен и 
хартиен носител.“

§ 7. В чл. 21, ал. 2 т. 6 се изменя така:
„6. дирекция „Електронен обмен, дигита-

лизация и архиви“.“
§ 8. В чл. 24 се създава т. 15:
„15. организира и координира дейността по 

идентифициране, приоритизиране, стандарти-
зиране, публикуване и оценка на качеството на 
наборите данни, които ще бъдат публикувани 
в отворен машинночетим формат.“

§ 9. В чл. 25 се създава т. 13:
„13. разработва съвместно със съответните 

функционално компетентни звена и програмно 
и технически осигурява създаването, поддър-
жането и предоставянето на информация от 
обществения сектор в отворен машинночетим 
формат, позволяващ повторно използване.“

§ 10. В чл. 26 т. 1 се изменя така:
„1. изпълнява задълженията на НОИ като 

компетентна институция и осъществява мето-
дическа дейност по прилагането на регламен-
тите на Европейския съюз и международните 
договори в областта на социалното осигуря-
ване с изключение на дейността, свързана 
със системата за електронен обмен на данни 
за социалната сигурност (EESSI – Electronic 
Exchange of Social Security Information);“.

§ 11. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Дирекция „Електронен обмен, 

дигитализация и архиви“: 
1. разработва методологията, организира 

и осъществява контрол относно дейността 
по функционирането на осигурителния архив 
на НОИ;

2. осъществява методическо ръковод-
ство, координация и контрол за изпълнение 
на дейността по приемане, съхраняване и 
използване на ведомостите за заплати и 
трудовоправни документи на прекратени 
осигурители без правоприемник в осигури-
телния архив на НОИ;

3. изготвя образци на формуляри, свърза-
ни с дейността по приемане и съхраняване 
на ведомости за заплати и трудовоправни 
документи на прекратени осигурители без 
правоприемник;

4. изготвя образци на формуляри по използ-
ване на ведомости за заплати и трудовоправни 
документи на прекратени осигурители без 
правоприемник (удостоверения за трудов/
осигурителен стаж и осигурителен доход) 
съвместно с дирекция „Пенсии“;

5. изготвя становища по въпроси, свързани 
с дейността на осигурителния архив, и дава 
методически указания за решаването им от 
териториалните поделения на НОИ;

6. координира дейността и взаимодейства 
с физически и юридически лица в процеса 
на предаване на ведомости за заплати и 
трудовоправни документи на прекратени 

осигурители без правоприемник в осигури-
телния архив на НОИ съгласно разпоредбите 
на Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на упра-
вителя на НОИ за приемане и съхраняване 
на ведомости за заплати и трудовоправни 
документи на прекратени осигурители без 
правоприемник (ДВ, бр. 57 от 2005 г.);

7. участва в разработването на методически 
документи, анализи, планове, инструкции и 
становища в областта на дигитализацията на 
документи в НОИ;

8. разработва методологията по цялост-
ното функциониране на информационната 
система, обслужваща осигурителния архив 
и дигитализацията в НОИ;

9. утвърждава процедури, регламентиращи 
взаимодействието между териториалните по-
деления в хода на приемно-предавателните 
процедури в регионалните архивни центрове;

10. разработва, внедрява и контролира 
изпълнението на нормативи за сканиране 
на ведомости за заплати и индексиране на 
метаинформация;

11. контролира качеството на сканираните 
документи и индексираната метаинформация;

12. отговоря за дигитализацията на налич-
ните в НОИ досиета и документи във връзка 
с краткосрочните обезщетения и пенсиите;

13. отговаря за процесите по събиране, 
управление, разпространение и архивиране 
на интелектуалните ресурси и опит в НОИ;

14. изпълнява задълженията на НОИ като 
компетентна институция и осъществява 
методическа дейност по прилагането на рег-
ламентите на Европейския съюз в областта 
на социалното осигуряване във връзка с 
електронния обмен на социалноосигурителна 
информация в системата EESSI с изключение 
на дейностите, отнасящи се до информаци-
онните технологии;

15. организира, координира и методически 
ръководи дейностите, свързани със системата 
за електронен обмен на данни за социална-
та сигурност EESSІ, с изключение на дей-
ностите, отнасящи се до информационните 
технологии.“

§ 12. В чл. 29 се създава ал. 2:
„(2) За ръководител на териториално по-

деление се назначава лице, което отговаря 
на изискванията на чл. 7 от Закона за дър-
жавния служител и има издадено разрешение 
за достъп до класифицирана информация с 
ниво на класификация „Секретно“.“

§ 13. В приложението към чл. 9, ал. 4 
„Численост на персонала на Националния 
осигурителен институт“ се правят следните 
изменения:

1. В ред „Централно управление“ числото 
„397“ се заменя с „409“.

2. В ред „Обща администрация“ числото 
„165“ се заменя със „171“.

3. В ред „Специализирана администрация“ 
числото „189“ се заменя със „195“.
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4. В ред „Териториални поделения“ числото 
„3070“ се заменя с „3058“.

Заключителна разпоредба
§ 14. Правилникът е приет с Решение № 2 

от протокол № 8 от 15.07.2021 г. на Надзорния 
съвет на НОИ и влиза в сила от 1 август 2021 г.

Председател:  
Димитър Манолов

4423

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Правилник за изменение и допълнение на 
Устройствения правилник на Патентното 
ведомство на Република България (обн., 
ДВ, бр. 61 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 2 и 9 от 
2019 г.; изм., бр. 85 и 87 от 2019 г. и бр. 80 

от 2020 г.)

§ 1. В чл. 17, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „и международно сътруд-
ничество“ се заличават.

2. Създава се т. 3:
„3. дирекция „Международно сътрудни-

чество и проекти“.“
§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „и междуна-

родно сътрудничество“ се заличават.
2. Точки 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20 и 21 се отменят.
3. Досегашната т. 22 става т. 9.
4. Досегашната т. 23 става т. 10, като в нея 

думите „Закона за обществените поръчки“ 
се заличават.

5. Досегашната т. 24 става т. 11.
6. Създава се нова т. 12:
„12. осигурява участие на експерти и участ-

ва със свои представители при осъществяване 
на международното сътрудничество, както и 
в национални и международни мероприятия, 
пряко свързани с дейността на ведомството и 
поетите от него ангажименти (работни групи 
на СОИС, Службата на Европейския съюз за 
интелектуална собственост и др.), свързани 
с дейността на дирекцията;“.

7. Точка 25 се отменя.
8. Досегашната т. 26 става т. 13, като в нея 

думата „договори“ се заличава. 
9. Досегашната т. 27 става т. 14.
10. Точка 28 се отменя.
11. Досегашната т. 29 става т. 15.
12. Точки 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39 

се заличават.
§ 3. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. Дирекция „Международно сътруд-

ничество и проекти“ осъществява обслужване 
на администрацията във връзка с участието 
на Патентното ведомство в международни 
договори и проекти, свързани с обекти на 

индустриалната собственост, и осигурява 
провеждането на информационната му по-
литика, както следва:

1. подпомага председателя при определяне 
на националните приоритети в областта на 
индустриалната собственост и при оформяне 
на позицията на Република България като 
страна – членка на Европейския съюз;

2. изготвя рамкови позиции по досиетата, 
които се разглеждат от работните органи на 
ЕС, които са от компетентността на Патент-
ното ведомство (работна група 34 „Закрила 
на интелектуалната и индустриалната соб-
ственост“ към СЕВ);

3. изготвя указания за заседанията на Ра-
ботна група Интелектуална и индустриална 
собственост към Съвета на ЕС;

4. участва при изготвяне на позиции и 
участие в заседанията на Специалния коми-
тет към Административния съвет на Евро-
пейското патентно ведомство, Комитета по 
патентно право към Европейското патентно 
ведомство, Комитета по бюджет и финанси 
към Европейското патентно ведомство и 
Европейската обсерватория за нарушенията 
на права върху интелектуална собственост 
към Службата на Европейския съюз за инте-
лектуална собственост (СЕСИС или EUIPO);

5. участва при изготвяне на позиции по 
правни въпроси за Генералната асамблея на 
СОИС;

6. участва в реализиране на проектите по 
Програмата за сътрудничество на Службата 
на Европейския съюз за интелектуална соб-
ственост (СЕСИС или EUIPO);

7. осъществява съгласуване на двустранни 
договори за сътрудничество с други патентни 
ведомства;

8. организира участието на служители на 
ведомството в международни форуми и в 
съвместни програми и проекти за обучение 
в страната и в чужбина и задграничните 
командировки;

9. участва със свои представители при 
осъществяване на международното сътрудни-
чество, както и в национални и международни 
мероприятия, пряко свързани с дейността 
на ведомството и поетите от него ангажи-
менти (работни групи на СОИС, Службата 
на Европейския съюз за интелектуална соб-
ственост и др.);

10. осъществява кореспонденцията със 
СОИС, ЕПВ, СЕСИС, вкл. представяне на 
статистически данни по отношение на обек-
тите на индустриална собственост;

11. подготвя проекта и измененията на 
Двустранния план за сътрудничество с ЕПВ и 
следи за изпълнението на проектните карти;

12. осигурява провеждането на информа-
ционната политика на Патентното ведомство, 
като информира обществеността за полити-
ката на ведомството и за осъществяваните 
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от него програми и дейности, поддържа и 
осъвременява информацията на интернет 
страницата на български и на английски език;

13. осъществява връзките на ведомство-
то със средствата за масово осведомяване 
по повод дейността му, включително чрез 
подготовка и изготвяне на съобщения и 
справки, след предварително съгласуване 
с председателя на Патентното ведомство и 
организира семинари, брифинги, пресконфе-
ренции, официални, протоколни и работни 
срещи, включително като изготвя програма 
за провеждането им;

14. отговаря за медийния мониторинг по 
теми, свързани с дейността на Патентното 
ведомство, както и за подготовката и изпра-
щането на поздравителни адреси и друга 
протоколна кореспонденция;

15. организира подготовката, провеждане-
то и възлагането на обществени поръчки и 
отговаря за съхранение на досиетата по тях;

16. отговаря за изготвянето на договорите 
и осъществява процесуално представителство 
пред съдилищата във връзка с производства 
по Закона за обществените поръчки; 

17. изпълнява и други задачи, възложени 
от ръководството на ведомството, в рамките 
на дейността си.“

§ 4. В чл. 21 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Точка 13 се изменя така:
„13. осигурява участие на експерти и участ-

ва със свои представители при осъществяване 
на международното сътрудничество, както и 
в национални и международни мероприятия, 
пряко свързани с дейността на ведомството и 
поетите от него ангажименти (работни групи 
на СОИС, Службата на Европейския съюз за 
интелектуална собственост и др.), свързани 
с дейността на дирекцията;“.

2. Точка 16 се отменя.
3. Досегашната т. 17 става т. 16 и се из-

меня така:
„16. подпомага дирекция „Международно 

сътрудничество и проекти“ при изпълнение 
на задълженията є по чл. 19а, т. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 11 и 13 в рамките на компетентността си;“.

4. Досегашните т. 18 и 19 стават съответно 
т. 17 и 18.

5. Точка 19 се заличава.
§ 5. В чл. 22 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Точка 9 се изменя така:
„9. осигурява участие на експерти и участва 

със свои представители при осъществяване 
на международното сътрудничество, както и 
в национални и международни мероприятия, 
пряко свързани с дейността на ведомството и 
поетите от него ангажименти (работни групи 
на СОИС, Службата на Европейския съюз за 
интелектуална собственост и др.), свързани 
с дейността на дирекцията;“.

2. Точка 11 се отменя.

3. Досегашната т. 12 става т. 11 и се из-
меня така:

„11. подпомага дирекция „Международно 
сътрудничество и проекти“ при изпълнение 
на задълженията є по чл. 19а, т. 1, 2, 3, 5, 
6 и 13 в рамките на компетентността си;“.

4. Досегашните т. 13 и 14 стават съответно 
т. 12 и 13.

§ 6. В чл. 23 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Точка 10 се изменя така:
„10. подпомага дирекция „Международно 

сътрудничество и проекти „при изпълнение 
на задълженията є по чл. 19а, т. 1, 3, 4, 5 и 
6 в рамките на компетентността си, както 
и дирекция „Административно-правни дей-
ности“, при изпълнение на задълженията є 
по чл. 18, т. 10;“.

2. Създава се т. 13:
„13. осигурява участие на експерти и участ-

ва със свои представители при осъществяване 
на международното сътрудничество, както и 
в национални и международни мероприятия, 
пряко свързани с дейността на ведомството и 
поетите от него ангажименти (работни групи 
на СОИС, Службата на Европейския съюз за 
интелектуална собственост и др.), свързани 
с дейността на дирекцията.“

§ 7. В чл. 29 думите „образуването и раз-
глеждането на заявки, архивът и съхраняване-
то на ведомствените документи“ се заличават.

§ 8. В чл. 32 думите „и международно 
сътрудничество“ се заличават.

§ 9. В чл. 35 след думата „дирекции“ се 
добавя „или на специално създадена работна 
група“.

§ 10. В приложението към чл. 11, ал. 3 се 
правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:
„1. Обща администрация, 
организирана във: 34
1.1. дирекция „Административно-
правни дейности“ 16
1.2. дирекция „Финансови и 
стопански дейности“  9
1.3. дирекция „Международно 
сътрудничество и проекти“ 9“.
2. В т. 2 „Специализирана администрация, 

в т.ч.“ числото „74“ се заменя със „75“.
3. В т. 2.1. „дирекция „Експертиза и закрила 

на изобретенията и промишлените дизайни“ 
числото „22“ се заменя с „23“.

4. В т. 2.2. „дирекция „Експертиза и опо-
зиция на марките и географските означения“ 
числото „32“ се заменя с „30“.

5. В т. 2.3. „дирекция „Спорове и админис-
тративнонаказателна дейност“ числото „24“ 
се заменя с „22“.

§ 11. Навсякъде в текста на Устройствения 
правилник на Патентното ведомство на Репуб-
лика България думите „дирекция „Експертиза 
и закрила на изобретенията и промишлените 
дизайни“ се заменят с „дирекция „Експертиза 
и закрила на изобретенията, полезните модели 
и промишлените дизайни“.
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§ 12. Този правилник е приет на осно-
вание чл. 81, ал. 1 от Закона за патентите 
и регистрацията на полезни модели във 
връзка с чл. 7, ал. 2, т. 16 от Устройствения 
правилник на Патентното ведомство на Ре-
публика България и е утвърден със Заповед 
№ 3-702(1) от 16 юли 2021 г. на председателя 
на Патентното ведомство.

§. 13. Този Правилник за изменение и 
допълнение на Устройствения правилник на 
Патентното ведомство на Република България 
влиза в сила от датата на обнародването му 
в „Държавен вестник“. 

Председател:  
Владя Борисова

4385

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 13 от 
2 юни 2020 г. за придобиване на квалифика-
ция по професията „Монтьор на електронна 

техника“ (ДВ, бр. 56 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 2 думите „5230401 „Промишлена 
електроника“, 5230402 „Микропроцесорна 
техника“ и 5230403 „Електронно уредостро-
ене“ се заменят с „5230401 „Промишлена 
електроника“, 5230402 „Микропроцесорна 
техника“, 5230403 „Електронно уредостроене“ 
и 5230404 „Охранителна техника и системи 
за сигурност“. 

§ 2. Приложението към чл. 2 се изменя така:

„Приложение  
към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Монтьор на електронна техника“

Професионално направление:

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Наименование на професията:

523040 Монтьор на електронна техника

Специалности: Степен на профе-
сионална квали-
фикация

Ниво по Национална 
квалификационна рамка 
(НКР)

Ниво по Европейска 
квалификационна 
рамка (ЕКР)

5230401 Промишлена електроника Втора 3 3

5230402 Микропроцесорна техника Втора 3 3

5230403 Електронно 
уредостроене

Втора 3 3

5230404 Охранителна техника и 
системи за сигурност

Втора 3 3

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

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

За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор 
на електронна техника“ от Списъка на професиите за професионално образование и обуче-
ние 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-09-843 от 7.04.2021 г.) изискванията 
за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:

 – за ученици – завършено основно образование;
 – за лица, навършили 16 години – завършен първи гимназиален етап.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо про-

фесионално обучение с придобиване на втора СПК е придобита първа СПК по професия от 
област на образование „Техника“.

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

1.2. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“ или по 

част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от 
ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на 
професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и 
науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
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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.)

Монтьорът на електронна техника работи 
в предприятията за производство на елек-
тронни изделия, в звената за поддръжка на 
електронно оборудване на всички видове 
предприятия, търговски фирми за продажба 
на електронни изделия.

В зависимост от трудовата позиция мон-
тьорът на електронна техника осъществява 
входящ контрол на елементи и детайли за 
влагане в производството; монтира и де-
монтира електронни елементи за обемен и 
SMD монтаж; извършва монтаж и демонтаж 
на сигнално-охранителни системи, системи 
за видеонаблюдение и такива за контрол на 
достъпа; измерва и контролира параметрите 
на възли и детайли; извършва стандартни 
механични операции; осъществява качествен 
контрол на готови възли и изделия визуално 
и с помощта на технологично оборудване; 
разчита и изпълнява изискванията на техно-
логичната и конструкторската документация; 
попълва технологични карти.

В своята работа той работи с поялници и 
поялни станции с горещ въздух; специали-
зирани ремонтни станции; вакуум помпи; 
стандартна измервателна техника – волтме-
три, амперметри, мултицети, осцилоскопи и 
др.; компютърна техника, периферни устрой-
ства и интерфейси; нестандартно тестово 
оборудване; кримпващи клещи и автомати, 
занитващи устройства за механично и топ-
лозанитване, електрически и пневматични 
отвертки; оборудване за електростатична 
защита (ESD) – ESD облекло, системи за 
контролиран по ESD достъп, ESD оборудване; 
конструкторска и технологична документа-
ция. Попълва документация при посещение 
на обекти – приемно-предавателен протокол, 
когато се извършва изграждане на нова тех-
ническа система, протокол за извършени 
ремонтни дейности, констативен протокол, 
когато се извършва абонаментно обслужва-
не, гаранционна ремонтна дейност, сервизна 
дейност, техническа консултация. Отговаря 
за точното и своевременно инструктиране на 
клиентите за експлоатация на техническите 
системи.

Монтьорът на електронна техника работи 
при условия, отговарящи на изискванията на 
Кодекса на труда. В областта на производство-
то на електронни изделия често се прилага 
дву- и трисменен режим на работа. Като 
самонаето лице монтьорът на електронна 

техника работи при гъвкаво работно време 
без ограничения в продължителността.

При изпълнение на трудовите дейности е 
необходимо монтьорът на електронна техника  
да  проявява  сръчност,  съобразителност,  
инициативност,  отговорност, дисциплина.

2.2. Възможности за продължаване на 
професионалното обучение

Лицата, придобили втора степен на про-
фесионална квалификация по професията 
„Монтьор на електронна техника“, могат да 
продължат обучението си за придобиване на 
трета степен на професионална квалифика-
ция по професията „Техник на електронна 
техника“ или за придобиване на втора степен 
на професионална квалификация по друга 
професия от професионално направление 
„Електроника, автоматика, комуникационна 
и компютърна техника“.

При обучението единиците резултати от 
ученето по общата професионална подготовка 
и по отрасловата професионална подготовка 
се зачитат.

При продължаващото професионално обу-
чение се организира обучение за усвояване 
на единиците резултати от ученето, които 
лицата не притежават.

2.3. Възможности за професионална реали-
зация съгласно Националната класификация 
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011) 
в Република България, утвърдена със Заповед 
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на 
труда и социалната политика, посл. изм. и 
доп. със Заповед № РД-01-105 от 23.12.2020 г.

Съгласно НКПД – 2011, придобилият  вто-
ра  степен на професионална квалификация 
по професията „Монтьор на електронна тех-
ника“ може да заема длъжности от единични 
групи 7421 „Механици и сервизни техници на 
електронни съоръжения“, 7422 „Работници 
по инсталиране, ремонт и поддържане на 
информационни и комуникационни съоръже-
ния“ и 8212 „Монтажници на електрическо 
и електронно оборудване“, както и други 
длъжности, допълнени при актуализиране 
на НКПД.

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

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

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

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

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

РУ 1.2. Осъществява превантивна дейност 
по опазване на околната среда

РУ 1.3. Участва в овладяването на рискови 
и аварийни ситуации
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РУ 11.1. Прилага изискванията на стандар-
тите за качество в производството

РУ 11.2. Организира работното място
РУ 11.3. Работи със специфично производ-

ствено оборудване
РУ 11.4. Тества готовото електронно изделие
ЕРУ по специфична професионална под-

готовка за специалност „Промишлена елек-
троника“ – втора степен на професионална 
квалификация 

ЕРУ 12. Управление на технологични 
процеси

РУ 12.1. Познава основните технологични 
процеси в електрониката

РУ 12.2. Познава видовете сензори в авто-
матизираните системи

РУ 12.3. Изследва параметрите на стан-
дартен сензор

РУ 12.4. Познава структурата на автома-
тичните системи за управление

ЕРУ 13. Приложение на промишлени 
контролери

РУ 13.1. Познава стандартната архитектура 
на контролер

РУ 13.2. Въвежда приложни програми в 
контролери

ЕРУ по специфична професионална под-
готовка за специалност „Микропроцесорна 
техника“ – втора степен на професионална 
квалификация 

ЕРУ 14. Микропроцесорни системи
РУ 14.1. Асемблира стандартна микропро-

цесорна система
РУ 14.2. Познава архитектурата и характе-

ристиките на съвременните микропроцесори
РУ 14.3. Познава архитектурата и характе-

ристиките на микроконтролерите
РУ 14.4. Познава съвременните тенденции 

в развитието на микропроцесорите и микро-
контролерите

ЕРУ 15. Развойни среди за програмиране 
на контролери

РУ 15.1. Познава синтаксиса на инструк-
циите на контролера

РУ 15.2. Отстранява синтактични грешки 
в програмата

РУ 15.3. Записва компилираната програма 
в микроконтролера

ЕРУ по специфична професионална под-
готовка за специалност „Електронно уредо-
строене“ – втора степен на професионална 
квалификация 

ЕРУ 16. Токозахранващи блокове
РУ 16.1. Познава видовете токоизправи-

телни схеми
РУ 16.2. Познава видовете изглаждащи 

филтри
РУ 16.3. Познава видовете стабилизатори 

на напрежение

ЕРУ 2. Икономика
РУ 2.1. Познава основите на пазарната 

икономика
РУ 2.2. Познава характеристиките на дей-

ността на дадена фирма
ЕРУ 3. Предприемачество
РУ 3.1. Познава основите на предприема-

чеството
РУ 3.2. Формира предприемаческо пове-

дение
ЕРУ по отраслова професионална под-

готовка – единна за всички професии от 
професионално направление „Електроника, 
автоматика, комуникационна и компютърна 
техника“

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

РУ 4.1. Обработва информация и съдър-
жание с ИКТ

РУ 4.2. Осъществява комуникация посред-
ством ИКТ

РУ 4.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
ЕРУ 5. Организиране на работния процес
РУ 5.1. Организира работния процес на 

работното си място
РУ 5.2. Изпълнява трудовите дейности в 

работния процес
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
РУ 6.1. Общува ефективно в работния екип
РУ 6.2. Владее чужд език по професията
ЕРУ 7. Електротехника и автоматика
РУ 7.1. Познава основите на електротех-

никата и автоматиката
РУ 7.2. Измерва електрически величини
РУ 7.3. Чертае електротехнически чертежи 

и схеми
ЕРУ 8. Градивни елементи в електрониката
РУ 8.1. Разпознава материалите и градив-

ните елементи в електрониката
РУ 8.2. Проверява изправността на гра-

дивните елементи
РУ 8.3. Монтира/демонтира електронни 

компоненти
ЕРУ 9. Аналогова и цифрова схемотехника
РУ 9.1. Познава основните групи аналогови 

електронни устройства и техните параметри
РУ 9.2. Познава основните групи цифрови 

електронни устройства и техните параметри
РУ 9.3. Познава принципа на действие на 

аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП) и 
цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП)

ЕРУ 10. Приложен софтуер в електрониката
РУ 10.1. Използва приложен софтуер за 

визуализация на електрически схеми и пе-
чатни платки

РУ 10.2. Използва приложен софтуер за 
изготвяне на конструкторска и технологична 
документация

ЕРУ 11. Производство на електронни из-
делия
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РУ 16.4. Познава видовете преобразуватели 
на напрежение

РУ 16.5. Реализира на практика токоза-
хранваща схема

ЕРУ 17. Входно-изходни блокове
РУ 17.1. Монтира/демонтира клавиатури
РУ 17.2. Ремонтира индикатори и дисплеи
РУ 17.3. Ремонтира различни видове тер-

мопринтери
РУ 17.4. Познава видовете интегрални 

АЦП и ЦАП
РУ 17.5. Реализира на практика схема за 

въвеждане и изобразяване на информация
ЕРУ по специфична професионална подго-

товка за специалност „Охранителна техника 
и системи за сигурност“ – втора степен на 
професионална квалификация

ЕРУ 18. Сигнално-охранителни системи
РУ 18.1. Монтира/демонтира централи на 

сигнално-охранителни системи

РУ 18.2. Монтира/демонтира клавиатури за 
управление на сигнално-охранителни системи

РУ 18.3. Извършва монтаж/демонтаж на 
датчици, алармени и известяващи устройства 
на сигнално-охранителни системи

ЕРУ 19. Системи за видеонаблюдение
РУ 19.1. Извършва монтаж/демонтаж на 

видеорекордери
РУ 19.2. Монтира/демонтира аналогови и 

цифрови видеорекордери
РУ 19.3. Работи със захранващи блокове, 

проводници и конектори 
ЕРУ 20. Системи за контрол на достъпа 
РУ 20.1. Инсталира управляващ софтуер 

на система за контрол на достъпа
РУ 20.2. Монтира/демонтира контролери 

за достъп
РУ 20.3.Познава видовете изпълнителни 

устройства – електромагнитни насрещници
3.2. Описание на ЕРУ

ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на 
професионална квалификация 

ЕРУ 1

Наименование на 
единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

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

Знания •  Познава нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безо-
пасни условия на труд за конкретната трудова дейност

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

•  Изброява основните мерки за защита и средствата за сигнализация и мар-
кировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения •  Прилага необходимите мерки за защита
•  Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
•  Спазва необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при 

работа

Компетентности Способен е да извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби 
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Резултат от учене 1.2: Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания •  Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се 
до конкретната трудова дейност

•  Описва рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната тру-
дова дейност

• Посочва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
•  Изброява разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни 

отпадъци

Умения • Разпознава опасни отпадъци
•  Съхранява опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи 

и др. при спазване на технологията за събиране и рециклиране 
• Спазва разпоредбите за опазване на околната среда
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Компетентности Изпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опаз-
ване на околната среда

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

Знания • Посочва основните рискови и аварийни ситуации
• Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
• Назовава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения • Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или 
авария
• Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
• Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
• Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с 
установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценя-
ване:

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

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

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

ЕРУ 2

Наименование на 
единицата:

Икономика

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика

Знания • Описва общата теория на пазарната икономика
• Запознат е с основните икономически проблеми 
• Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
• Изброява видовете икономически субекти в бизнеса

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

бизнес начинания

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

Резултат от учене 2.2: Познава характеристиките на дейността на дадена фирма

Знания • Посочва основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Описва принципите на пазарното предлагане
•  Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рен-

табилност

Умения •  Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на орга-
низацията

• Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си



СТР.  58  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 62

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

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

в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3

 Наименование на 
единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството

Знания • Описва същността на предприемачеството
• Изброява принципите на предприемаческата дейност
• Посочва видовете предприемачески умения

Умения • Проучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му
•  Открива практически примери за успешно управление на дейността на ор-

ганизацията

Компетентности • Способен е да предложи идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение

Знания • Посочва характеристиките на предприемаческото поведение
• Изрежда видовете предприемаческо поведение
• Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение

Умения • Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
• Идентифицира нови пазарни възможности
• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности Способен е да предложи решение за оптимизиране на трудовите дейности

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
Теория:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
Практика:
• Казус по зададен сценарий

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

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

в зададения казус/сценарий
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ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професионално 
направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

ЕРУ 4

Наименование на 
единицата:

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

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 4.1: Обработва информация и съдържание с ИКТ

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

мация (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
• Описва начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения • Използва търсачка за намиране на информация
•  Записва цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници 

и др.)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2: Осъществява комуникация посредством ИКТ

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

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

Компетентности Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания •  Посочва функционалностите софтуер за създаване и редакция на просто 
цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)

• Описва особеностите при работа с различните видове софтуер

Умения • Създава цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
• Редактира създадено цифрово съдържание

Компетентности Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Средства за оценя-
ване:

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

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

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

•  Изпълнява задача за създаване на просто цифрово съдържание в един формат 
(текст, таблици, изображения)

Условия за провеж-
дане на оценяването:

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

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предвари-

телно зададеното за това време
За средство 2:
•  Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с 

употребата на ИКТ
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ЕРУ 5

Наименование на 
единицата:

Организиране на работния процес

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 5.1: Организира работния процес на работното си място

Знания • Описва правилата за рационална организация на работното място
• Изброява методи за нормиране на работния процес
•  Посочва нормативните документи, регламентиращи упражняването на про-

фесията
• Описва основните работни процеси и дейности на работното място 
•  Посочва организацията на работния процес в съответствие с поставените 

задачи 
• Изброява нормативни актове, свързани с работния процес

Умения • Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
• Следва създадената организация на работа на работното място и в обекта 
• Спазва инструкциите и указанията, свързани с професията и работното място 
• Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи

Компетентности Способен е самостоятелно да организира правилно работното си място

Резултат от учене 5.2: Изпълнява трудовите дейности в работния процес

Знания • Познава видовете трудови дейности
• Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
• Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения •  Спазва етапите на технологичния процес и разпределението на видовете 
дейности, предвидени за изпълнение на работното място

•  Спазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното си 
място – проекти, технологии, правилници, паспорти, инструкции и др.

• Спазва етичните норми на поведение

Компетентности Способен е самостоятелно и/или в екип да изпълнява възложените му дейности 
в работния процес

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест
Средство 2:
Практика:
• 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:
Теория:
•  Владее основните теоретични знания в областта на организацията на работа 

и етапите на технологичния процес на работното място
За средство 2:
Практика:
• Вярно и точно решава казуса в зададения сценарий

ЕРУ 6

Наименование на 
единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3
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Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 6.1: Общува ефективно в работния екип

Знания • Посочва отделните длъжности в екипа
• Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа

Умения • Спазва йерархията в екипа
• Осъществява комуникация в екипа

Компетентности Способен е да комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес 
съобразно работния протокол

Резултат от учене 6.2: Владее чужд език по професията

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

Умения •  Чете 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 колеги и клиенти

Компетентности Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуни-
кация по професионални теми

Средства за оценя-
ване:
 

Средство 1:
•  Писмен изпит – дава писмени решения и отговори на поставени задачи или 

въпроси
Средство 2:
•  Устен изпит – води разговори по професионални теми на чужд език, разчита 

техническа документация на чужд език

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
Теория:
• Решава точно, пълно и вярно зададена писмена задача или въпрос/и
За средство 2:
Практика:
•  Комуникира на чужд език по професионални теми в учебна или работна 

среда

ЕРУ 7

Наименование на 
единицата:

Електротехника и автоматика

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 7.1: Познава основите на електротехниката и автоматиката

Знания •  Дефинира понятията електрически заряд, ток, електрически потенциал, 
електродвижещо напрежение (е.д.н.) и електрическо напрежение

• Изброява видовете електрически вериги
• Дефинира основните закони в електротехниката
•  Обяснява разликите между автоматичен контрол, автоматично управление 

и автоматично регулиране
•  Описва функционалните схеми на различни системи за автоматично регу-

лиране

Умения • Изгражда прости електрически вериги
• Свързва нисковолтова комбинирана електрическа верига
•  Използва по предназначение различни видове датчици и преобразувателни 

елементи
• Съставя блок-схема на алгоритъм за система за управление

Компетентности • Умее самостоятелно, правилно и безопасно да свързва електрически вериги
• Способен е бързо и точно да работи с информационни бази
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Резултат от учене 7.2: Измерва електрически величини
Знания • Описва същността на различните електрически величини

• Дефинира мерните единици за различните електрически величини
• Обяснява връзката между ток, напрежение и съпротивление и Закона на Ом

Умения • Измерва електрическо напрежение с мултицет (или друг уред)
• Измерва електрическо съпротивление с комбиниран измервателен уред
• Изчислява параметрите на електрическите машини
• Спазва правилата за безопасност при всички дейности

Компетентности •  Способен е самостоятелно да измерва различни електрически величини, като 
проявява съобразителност, точност и отговорност

•  Прави оптимален избор на електрически машини, съобразен с влиянието на 
околната среда (влажност, замърсеност, климатични зони)

Резултат от учене 7.3: Чертае електротехнически чертежи и схеми
Знания •  Описва символите, с които се обозначават различните електрически компо-

ненти
•  Познава основните елементи на електрическите инсталации и електроинста-

лационните материали
Умения • Ползва чертожни инструменти

• Проверява нисковолтови електрически вериги
• Работи с електротехнически инструменти

Компетентности •  Способен е без или със помощта на справочна литература да чертае прости 
електротехнически чертежи и схеми

•  Способен е самостоятелно и вярно да разчита електротехнически чертежи 
и схеми

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
• Решаване на тест
• Решаване на проста електрическа верига
Средство 2:
•  Свързване на лабораторен стенд на проста електрическа верига, включваща 

сензор 
•  Измерване на основни електрически величини: електрически ток, електри-

ческо напрежение, електрическо съпротивление
Средство 3:
• Изготвяне на електротехнически чертеж или схема по техническо задание

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
• Учебна лаборатория
• Лабораторни стендове 
• Градивни елементи 
• Лични предпазни средства
За средство 3:
• Учебен кабинет
• Чертожни инструменти

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Демонстрира професионални знания в областта на електротехниката и авто-

матиката, правилно свързва електрическата схема върху лабораторния стенд, 
спазва изискванията за безопасност, спазва изискванията на Международната 
система за измерителни единици (SI)

•  Владее основните закони в електротехниката, притежава необходимите ма-
тематически знания и умения, спазва изискванията на SI

За средство 2:
• Взети са всички необходими мерки за безопасност
• Реализираната схема е работоспособна
•  Избрана е подходящата измервателна техника, а зададените електрически 

величини са измерени с необходимата точност
За средство 3:
•  Изготвената схема (или чертеж) е ясна, прегледна и отговаря на заданието. 

Електрическите компоненти са правилно и точно изобразени, спазва изис-
кванията на SI

ЕРУ 8
Наименование на 
единицата:

Градивни елементи в електрониката

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3
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Ниво по ЕКР: 3
Резултат от учене 8.1: Разпознава материалите и градивните елементи в електрониката
Знания • Описва класификацията на градивните елементи в електрониката

• Описва принципа на работа на градивните елементи
• Назовава означенията на градивните елементи
• Познава корпусите на електронните компоненти за обемен монтаж
• Познава корпусите на електронните елементи за SMD монтаж
•  Изброява видовете материали, използвани в електрониката, техните предим-

ства и недостатъци
Умения • Разпознава градивните елементи в електрическата схема

• Използва по предназначение справочници
• Работи с интернет базирана информация за градивните елементи
• Разпознава визуално основните материали, използвани в електрониката
• Разчита означенията върху корпусите на компонентите
• Разчита цветния код за резистори и кондензатори

Компетентности Способен е да разпознава точно различните градивни елементи в електрониката
Резултат от учене 8.2: Проверява изправността на градивните елементи
Знания • Дефинира параметрите на електронните компоненти

• Описва корпусите на елементите за обемен монтаж
• Описва корпусите на елементите за SMD монтаж

Умения • Ползва справочници
• Работи с интернет базирана информация за градивните елементи
• Измерва с волтметър, амперметър, омметър, мултицет
• Тества електронни платки за къси съединения, липса на електрическа връзка
• Тества електронни платки за дефектни елементи

Компетентности Способен е да извърши входящ контрол на електронни компоненти и качествен 
контрол на електронни платки в съответствие с изискванията

Резултат от учене 8.3: Монтира/демонтира електронни компоненти
Знания • Описва параметрите на електронните компоненти

• Познава корпусите на елементите за обемен монтаж
• Познава видовете припои и флюсове
• Идентифицира означенията от белия печат на платките

Умения • Профилира (формова) електронните компоненти за обемен монтаж
• Споява със стандартен поялник
• Споява с поялна станция с горещ въздух и съответните приставки
•  Използва помощни инструменти (секачи, пинсети, вакуумпомпи, зачиствачки, 

„трета ръка“)
Компетентности •  Способен е самостоятелно да извърши монтаж на електронни компоненти 

върху печатна платка съгласно конструкторска и технологична документация
• Извършва самостоятелно корекция на печатни платки

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
• Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен) 
Средство 2:
•  Практическа задача – работа със справочник и проверка изправността на 

компоненти, монтаж/демонтаж на елементи за обемен и повърхностен (SMD) 
монтаж

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
• Учебен кабинет, електронен тест – компютърна зала
За средство 2:
• Учебна работилница
•  Работни места, оборудвани с поялници, поялни станции за горещ въздух, 

инструменти и аспирация
•  Голи печатни платки с бял печат, електронни компоненти за обемен и по-

върхностен (SMD) монтаж
• Електронни компоненти за обемен и повърхностен (SMD) монтаж
• Справочници
• Работно облекло и защитни средства

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Демонстрирани са задълбочени теоретични знания за материалите и градив-

ните елементи в електрониката
За средство 2:
•  Взети са всички необходими мерки за безопасност, спазват се правилата на 

ЗБУТ за работа с електрически поялници
•  Избрана е подходящата измервателна техника, а зададените електрически 

величини са измерени с необходимата точност, правилно са определени из-
правните и неизправните елементи

•  Правилно се профилират елементите, елементите са монтирани на правилните 
места, спойките са качествени, спазени са сроковете за монтаж, работното 
място е организирано правилно и подредено според технологичната после-
дователност
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ЕРУ 9

Наименование на 
единицата:

Аналогова и цифрова схемотехника

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 9.1: Познава основните групи аналогови електронни устройства и техните параметри

Знания • Познава видовете токозахранващи устройства (ТЗУ), генератори и усилватели
• Описва принципа на работа на ТЗУ, генераторите и усилвателите
• Идентифицира основните параметри на ТЗУ, генераторите и усилвателите
• Идентифицира основните схеми на ТЗУ, генераторите и усилвателите
•  Познава основните схеми на свързване на операционните усилватели и ана-

логовите компаратори
•  Описва принципа на работа на инверторите и постояннотоковите (DC-DC) 

преобразуватели

Умения • Чертае основните схеми на ТЗУ, генератори и усилватели
• Работи с интернет базирана информация за генератори и усилватели
• Прави опростено изчисляване на ТЗУ и резисторен усилвател
• Използва справочници
• Избира компоненти по зададени параметри
• Изследва принципа на действие на основните аналогови схеми
• Обяснява принципа на действие на основните аналогови схеми
• Монтира аналогови електронни схеми върху учебна платка
• Оживява аналогови електронни схеми върху учебна платка

Компетентности Способен е самостоятелно да монтира аналогова електронна схема при стриктно 
спазване на изискванията за ЗБУТ

Резултат от учене 9.2: Познава основните групи цифрови електронни устройства и техните параметри

Знания • Описва видовете цифрови устройства и техните означения
•  Описва принципа на действие на последователностните схеми (ПС) и ком-

бинационно-логическите схеми (КЛС)
• Идентифицира основните параметри и таблиците на истинност на ПС и КЛС
•  Описва схемите и параметрите на генераторите на правоъгълни импулси 

(тактови генератори)

Умения • Чертае основните схеми на цифровите устройства с типовите елементи
• Записва таблиците за истинност на цифровите схеми
• Работи със справочници и софтуер за симулации
• Обяснява принципа на действие на основните цифрови схеми
• Оживява цифрови електронни схеми върху учебна платка

Компетентности Способен е самостоятелно да оживи цифрова електронна схема при стриктно 
спазване на изискванията за ЗБУТ

Резултат от учене 9.3: Познава принципа на действие на аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП) 
и цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП)

Знания • Изброява параметрите на аналогово-цифрови преобразуватели
• Описва принципните схеми на АЦП
• Посочва параметрите на цифрово-аналогови преобразуватели
• Описва принципните схеми на ЦАП
• Познава АЦП и ЦАП в интегрално изпълнение

Умения • Изследва работата на АЦП и ЦАП
• Анализира работата на АЦП и ЦАП
• Изчислява параметрите на АЦП и ЦАП

Компетентности Способен е безпроблемно да приложи АЦП и ЦАП в електронно изделие

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Теоретичен тест (писмен или при възможност електронен) с включено из-

числяване на блок от аналогово устройство или цифрово устройство 
Средство 2:
•  Лабораторно изследване – изследване на електронна схема върху лабораторен 

стенд
Средство 3:
•  Практическа задача – монтиране и оживяване на електронно устройство 

върху учебна платка
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Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
• Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
За средство 2:
• Учебна лаборатория
• Мултицети, сигнал-генератори, осцилоскопи, захранващи блокове
• Лабораторни стендове
• ПС, КЛС, АЦП, ЦАП в интегрално изпълнение
• Справочници
За средство 3:
• Учебна работилница
• Мултицети, сигнал-генератори, осцилоскопи, захранващи блокове
•  Работни места, оборудвани с поялници, поялни станции за горещ въздух, 

инструменти и аспирация
• Учебна платка, електронни компоненти за обемен и SMD монтаж
• Работно облекло и защитни средства
• Да се работи с безоловен припой

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Демонстрирани са задълбочени теоретични знания за видовете аналогови 

електронни схеми, принципа на действие, параметри, предимства и недоста-
тъци, област на приложение

За средство 2:
•  Оценява се протоколът от проведеното лабораторно изследване с включе-

ни: схема на лабораторната постановка, списък на използваната апаратура, 
кратки теоретични сведения, таблици, графики, осцилограми от проведените 
изследвания, изчисления, анализ на получените данни

За средство 3:
•  Умее да приложи теорията за аналоговите електронни устройства на практика, 

работи самостоятелно по зададена методика, като спазва последователността, 
правилно изчислява параметрите и правилно избира стандартни градивни 
елементи, обосновава своя избор, изготвя техническа документация, отгова-
ряща на приетите стандарти и системата SI

ЕРУ 10
Наименование на 
единицата:

Приложен софтуер в електрониката

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Резултат от учене 
10.1:

Използва приложен софтуер за визуализация на електрически схеми и печатни 
платки

Знания •  Описва най-разпространените програмни продукти за проектиране на печатни 
платки

•  Описва възможностите на софтуера за изчертаване на принципна електрическа 
схема

•  Изброява възможностите на софтуера за генериране на печатна платка от 
електрическа схема

Умения •  Стартира най-разпространените програмни продукти за проектиране на пе-
чатни платки

•  Стартира най-разпространените програмни продукти за проектиране на елек-
трически принципни схеми

• Отпечатва спецификация на използваните градивни елементи
•  Отпечатва електрическата схема, спецификацията и графичния оригинал на 

печатната платка
Компетентности Правилно използва ИКТ при работа с електрически схеми и печатни платки
Резултат от учене 
10.2:

Използва приложен софтуер за изготвяне на конструкторска и технологична 
документация

Знания •  Познава стандартите за изготвяне на конструкторска и технологична доку-
ментация

•  Описва възможностите и изискванията на софтуера за изготвяне на конструк-
торска и технологична документация

Умения •  Стартира най-разпространените програмни продукти за изготвяне на кон-
структорска и технологична документация

• Отпечатва конструкторска документация
• Отпечатва технологична документация
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Компетентности Правилно използва ИКТ при работа с конструкторска и технологична документация
Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Практически тест – откриване на съответствие между печатна платка и елек-

трическа схема
Средство 2:
•  Практически тест – откриване на съответствие между електрическа схема и 

спецификация на градивните елементи
Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
•  Компютърна зала с инсталирана система и достъп до интернет, мрежов прин-

тер, предварително подготвени електрически принципни схеми (различна за 
всеки обучаван)

За средство 2:
•  Компютърна зала с инсталирана система, Office пакет и достъп до интернет, 

мрежов принтер, конструкторска документация на електронно изделие
Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Експедитивно и правилно открива съответствието между печатна платка и 

електрическа схема, експедитивно открива позицията на конкретен елемент 
върху печатната платка, успешно принтира изходните файлове

За средство 2:
•  Експедитивно и правилно открива съответствието между електрическата схе-

ма и спецификацията на градивните елементи, успешно принтира изходните 
документи

ЕРУ 11

Наименование на 
единицата:

Производство на електронни изделия

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 
11.1:

Прилага изискванията на стандартите за качество в производството

Знания • Познава основните принципи на системата за качество ISO 9001
• Познава фирмените правила за осигуряване на качество

Умения • Спазва технологичната дисциплина
• Спазва изискванията за електростатична ESD защита

Компетентности Способен е да извършва качествен контрол на електронни изделия, спазвайки 
основните принципи

Резултат от учене 
11.2:

Организира работното място

Знания • Изброява видовете конструкторска документация
• Познава изискванията на технологичната документация

Умения • Подрежда работното си място
• Разчита конструкторската документация
• Спазва изискванията на техническата документация

Компетентности Способен е да организира ефективно работното си място

Резултат от учене 
11.3:

Работи със специфично производствено оборудване

Знания • Изброява възможностите на производственото оборудване
• Описва правилата за експлоатация на производственото оборудване

Умения •  Работи със специфично оборудване за механичен монтаж (кримпване, занит-
ване, залепване и др.)

•  Работи със специфично оборудване за електрически монтаж (поялници, по-
ялни станции, вакуум-помпи и др.)

• Работи със специфично оборудване за монтаж на SMD елементи 
• (автоматизирани SMD линии)

Компетентности Способен е да извърши правилно всяка технологична операция при производ-
ството на електронното изделие
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Резултат от учене 
11.4:

Тества готовото електронно изделие

Знания •  Дефинира допустимия диапазон на изменение на техническите параметри на 
изделието

• Посочва критерии за окачествяване на изделието
• Изброява методите за откриване на несъответствия

Умения • Работи със стандартна измервателна апаратура
• Работи с нестандартно тестово оборудване
• Коригира откритите несъответствия
• Попълва съпътстващата технологична карта

Компетентности •  Способен е под ръководството на наставник да осъществява качествен и 
функционален контрол на готово изделие

• Самостоятелно коригира откритите несъответствия

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
• Подготовка на технологична операция:
•  Подготвя, намира технологичната документация за производство на зададен 

продукт
•  Подготвя необходимите уреди и приспособления за производство на продукта, 

следвайки инструкциите на технологичната документация
•  Проверява заделените материали спрямо спецификацията от технологичната 

документация
Средство 2:
• Изпълнение на технологична операция:
• Извършва спояване на SMD елемент върху печатна платка
• Извършва спояване на конвенционален компонент върху печатна платка
•  Извършва ремонт (демонтаж) на SMD и конвенционални елементи от мон-

тирана печатна платка
•  Извършва функционална проверка на готово изделие, като използва техно-

логична инструкция за тест. Предварително подготвя необходимите уреди за 
измерване и тестване. Описва резултатите и отбелязва несъответствията, ако 
има такива

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реално работно място

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Демонстрира познания по технологичната и конструкторската документация 

за съответната операция
• Демонстрира теоретични знания за стандартите за качество в производството
•  Демонстрира познаване на основните принципи на системите и стандартите 

за качество, както и вътрешните фирмени правила за осигуряване на качест-
вена продукция

•  Оценява се оптималното и ефективно подреждане на работното място, спазва-
не на чистота, съответствие на избраната технологична документация, уреди, 
приспособления и материали спрямо заданието

За средство 2:
•  Оценяват се резултатите от производствената дейност – качество на спойките 

(стандарт IPC 610), качество на извършения ремонт, спазване на ESD защита 
(облекло, обувки, спазване на правилата за ЗБУТ, опазване на оборудването)

•  Оценяват се резултатите от производствената дейност – изпълнение на нормите, 
процент брак, качество на продукцията, спазване на ESD защита, спазване 
на правилата за ЗБУТ, опазване на оборудването

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Промишлена електрони-
ка“ – втора степен на професионална квалификация 

ЕРУ 12

Наименование на 
единицата:

Управление на технологични процеси

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3
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Ниво по ЕКР: 3
Резултат от учене 
12.1:

Познава основните технологични процеси в електрониката

Знания • Идентифицира технологиите за производство на печатни платки
• Описва технологиите за електрически монтаж на електронни изделия
•  Назовава основните механични операции, прилагани при производството на 

електронни изделия
• Описва основните принципи на технологията на сглобяване

Умения • Разчита технологични карти за производство на електронни изделия
• Разпознава основните модули на линия за SMD монтаж

Компетентности •  Способен е да разчита правилно технологични карти за производство на 
електронни изделия

Резултат от учене 
12.2:

Познава видовете сензори в автоматизираните системи

Знания • Познава класификацията на сензорите
• Описва основните параметри на сензорите
• Описва условията за правилна работа на сензорите

Умения • Проверява работоспособността на сензор
• Избира сензори за автоматизирана система за управление (АСУ)

Компетентности Способен е самостоятелно да избере подходящите сензори за конкретна авто-
матизирана система за управление АСУ

Резултат от учене 
12.3:

Изследва параметрите на стандартен сензор

Знания • Описва принципите на действие на сензорите
• Познава правилата за експлоатация на стандартната измервателна апаратура

Умения • Спазва правилата за безопасна работа
• Измерва параметрите и характеристиките на сензорите

Компетентности Способен е прецизно да определи параметрите на стандартен сензор
Резултат от учене 
12.4:

Познава структурата на автоматичните системи за управление

Знания • Посочва принципите на изграждане на АСУ
• Описва алгоритмите за управление на АСУ
• Описва режимите на работа на АСУ

Умения •  Проектира функционална блок-схема на АСУ за управление на конкретен 
технологичен процес

•  Следва алгоритъма на работа на АСУ
Компетентности Способен е да обясни точно структурата и принципите за работа на АСУ
Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Теоретичен тест (писмен или при възможност електронен), разчита техноло-

гична карта за конкретна операция
Средство 2:
•  Практическа задача – разпознаване на конкретен сензор, изследване на ха-

рактеристиките и параметрите на конкретен сензор в лабораторни условия, 
предлага функционална блок-схема на АСУ за конкретен технологичен процес

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
За средство 2:
• Лаборатория с необходимите измервателни уреди
• Различни видове сензори

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Оценяват се знанията за видовете механични и електрически операции, пра-

вилата при сглобяване на крайно електронно изделие, оценяват се знанията 
за видовете сензори, техните основни параметри и характеристики, изисква-
нията за правилната им работа, физичните и химическите закони, на базата 
на които функционират и областите за приложение, оценяват се познанията 
за принципите на изграждане на АСУ, алгоритмите и режимите на работа, 
както и за приложимостта на различните системи

За средство 2:
•  Оценяват се уменията правилно да се разчете технологична карта за конкретна 

операция, оценяват се уменията правилно да се разпознае конкретен сензор, 
да се провери работоспособността му, да се предложи подходящ сензор за 
определена контролна точка от АСУ, оценяват се уменията да се изследва 
даден сензор, да се снемат негови характеристики, да се изчислят параметри, 
да се оформят изследванията, да се направят изводи
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ЕРУ 13

Наименование на 
единицата:

Приложение на промишлени контролери

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 
13.1:

Познава стандартната архитектура на контролер

Знания • Описва апаратната и програмната структура и принципа на работа на кон-
тролерите
• Познава операционната система на контролерите
• Познава входно-изходните модули на контролерите
• Описва системата за управление на прекъсванията при контролерите
• Назовава комуникационните мрежи с използване на контролери

Умения • Разпознава елементи в програмната структура на контролерите
• Избира подходящ контролер
• Избира входно-изходните модули на контролерите

Компетентности Предлага ефективни мерки за безотказна и безопасна работа на контролера

Резултат от учене 
13.2:

Въвежда приложни програми в контролери

Знания • Маркира реда за компилиране на управляващата програма
• Познава реда за въвеждане на управляващата програма в контролера

Умения • Работи със специализирания софтуер за конкретен контролер
• Проверява работоспособността на схемата

Компетентности Самостоятелно и прецизно въвежда приложни програми в контролери

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
• Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен) 
Средство 2:
• Практическа задача – набира, компилира и въвежда в контролера готова 
програма

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
• Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
За средство 2:
• Лаборатория с работни места, оборудвани с компютърни системи, програма-
тори и контролери

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Теоретичен тест – оценяват се знанията за апаратната и програмната архи-

тектура на типичен контролер, операционните системи и техните възмож-
ности, видовете входно-изходни модули и времевите изисквания към входните 
сигнали и реакцията на контролера, видовете стандарти за комуникация на 
контролера с технологичното оборудване

За средство 2:
•  Практическа задача – оценяват се уменията да се работи със специализиран 

софтуер, бързина и ефективност при въвеждане на програмния код, наличие 
на грешки при компилиране на програмата, успешно въвеждане на програмата 
в паметта на контролера

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Микропроцесорна техни-
ка“ – втора степен на професионална квалификация 

ЕРУ 14

Наименование на 
единицата:

Микропроцесорни системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3
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Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 
14.1:

Асемблира стандартна микропроцесорна система

Знания • Изброява основните компоненти на стандартна микропроцесорна система
• Обяснява параметрите и действието на постоянните и оперативните памети
• Посочва основните принципи за въвеждане/извеждане на данни
•  Познава най-разпространените стандартни интерфейси за връзка с периферни 

устройства

Умения • Разграничава компонентите в стандартна микропроцесорна система
• Работи с програматор за различни видове PROM памети
•  Свързва периферни устройства към микропроцесорна система чрез подходя-

щия интерфейс

Компетентности Способен е самостоятелно да асемблира качествено микропроцесорна система

Резултат от учене 
14.2:

Познава архитектурата и характеристиките на съвременните микропроцесори

Знания •  Описва архитектурата и характеристиките на процесорите с широк набор от 
инструкции (CISC) процесорите

•  Познава архитектурата и характеристиките на процесорите с редуциран набор 
от инструкции (RISC) процесорите

Умения • Използва каталози на производители на микропроцесори
• Избира конкретен процесор

Компетентности Способен е аргументирано да обоснове избора на конкретен процесор

Резултат от учене 
14.3:

Познава архитектурата и характеристиките на микроконтролерите

Знания •  Идентифицира апаратната и програмната структура и принципа на работа 
на конкретен контролер

• Маркира входно-изходните модули на конкретен контролер
•  Идентифицира системата за управление на прекъсванията при конкретен 

контролер
•  Познава интерфейсите за връзка с периферни устройства на конкретен кон-

тролер

Умения • Избира подходящ контролер
• Предлага подходящ интерфейс за връзка с периферните устройства

Компетентности Предлага ефективни мерки за безотказна и безопасна работа на контролера

Резултат от учене 
14.4:

Познава съвременните тенденции в развитието на микропроцесорите и микро-
контролерите

Знания •  Описва тенденциите в развитието на микропроцесорите при компютърните 
системи

•  Посочва тенденциите в развитието на микропроцесорите за мобилни устрой-
ства

•  Изброява тенденциите в развитието на специализирани микропроцесори за 
битови smart устройства

Умения •  Обяснява предимствата на различните микропроцесори като част от различни 
микропроцесорни системи

•  Обяснява недостатъците на различните микропроцесори като част от раз-
лични микропроцесорни системи

Компетентности Предлага конкретни мерки за правилната експлоатация на микропроцесорната 
система, съобразявайки се със съвременните тенденции

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
• Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен) 
Средство 2:
•  Практическа задача – изтрива/записва различни видове програмируеми по-

стоянни памети (PROM)
Средство 3:
•  Самостоятелна задача – изготвя презентация за конкретен микропроцесор 

или микроконтролер
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Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
• Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
За средство 2:
• Компютърна зала с програматори
За средство 3:
• Учебен кабинет, оборудван с проектор

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Оценяват се знанията за структурата на стандартна микропроцесорна система, 

взаимовръзката между отделните компоненти, принципа на запис и съхра-
нение на информация в различните видове памети, начините за въвеждане 
и извеждане на информация, предимствата и недостатъците на стандартните 
интерфейси за свързване на периферни устройства

За средство 2:
•  Оценяват се уменията за работа с програматори на памети, изпълнява се 

практическа задача по изтриване, запис и проверка на записа
За средство 3:
•  Практическа задача – оценяват се качествата на презентацията по отношение 

на прецизност и вярност, актуалност, визия, ресурси, времетраене

ЕРУ 15

Наименование на 
единицата:

Развойни среди за програмиране на контролери

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 
15.1:

Познава синтаксиса на инструкциите на контролера

Знания • Описва програмния модел на конкретен контролер
• Познава организацията на паметта на контролера

Умения • Прилага инструкциите на контролера
• Познава синтаксиса на инструкциите на контролера

Компетентности Способен е самостоятелно да провери правилно синтаксиса на инструкциите 
на контролера

Резултат от учене 
15.2:

Отстранява синтактични грешки в програмата

Знания • Познава възможностите на развойната среда
• Идентифицира синтактични грешки в програмата

Умения • Транслира програма на асемблер за конкретен контролер
• Открива синтактични грешки в програма

Компетентности Способен е да отстранява синтактични грешки в готова програма

Резултат от учене 
15.3:

Записва компилирана програма в микроконтролера

Знания • Описва възможностите на развойната среда
• Назовава начини за записване на компилирана програма в микроконтролера

Умения • Свързва програматор към компютърната система
• Записва програмата в паметта на контролера
• Проверява правилността на записа

Компетентности • Качествено записва компилирана програма в микроконтролера

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Теоретична задача – анализиране на програмни фрагменти – цикли, подпро-

грами, обработка на прекъсване и др.
Средство 2:
•  Практическа задача – транслиране на програма и отстраняване на синтак-

тични грешки, записване на програма в паметта на контролера и проверка 
на записа
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Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
• Компютърна зала с програматори и инсталирана развойна среда

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Оценяват се знанията за синтаксиса на инструкциите на контролера, логи-

ческото мислене, спазване на срока за изпълнение
За средство 2:
•  Оценяват се уменията за работа със софтуер и хардуер за програмиране на 

микроконтролери, логическото мислене, количество синтактични грешки и 
бързина на отстраняване, правилното използване на възможностите на асем-
блера и на контролера, правилните настройки на развойната среда, спазване 
на срока за изпълнение, оценяват се уменията за работа със софтуер и хардуер 
за програмиране на микроконтролери, правилното свързване на компютъра с 
програматора, правилните настройки на развойната среда, спазване на срока 
за изпълнение, успешния запис на програмата в паметта на контролера

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Електронно уредострое-
не“ – втора степен на професионална квалификация 

ЕРУ 16

Наименование на 
единицата:

Токозахранващи блокове

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 
16.1:

Познава видовете токоизправителни схеми

Знания • Описва схемите на видовете токоизправителни схеми
• Посочва принципа на работа на видовете токоизправителни схеми
• Назовава предимствата и недостатъците на видовете токоизправителни схеми

Умения • Изследва параметрите на токоизправителна схема
• Прави избор на токоизправителна схема за конкретно приложение

Компетентности Способен е аргументирано да обоснове избора на подходяща токоизправителна 
схема 

Резултат от учене 
16.2:

Познава видовете изглаждащи филтри

Знания • Изброява видовете филтри според схемното изпълнение
• Познава изискванията към изглаждащите филтри

Умения • Избира подходяща схема на изглаждащ филтър
• Изчислява елементите на филтъра
• Изследва изглаждащ филтър

Компетентности Аргументирано обосновава избора на подходяща схема на изглаждащ филтър

Резултат от учене 
16.3:

Познава видовете стабилизатори на напрежение

Знания • Изброява видовете стабилизатори според схемното изпълнение
• Познава изискванията към стабилизаторите

Умения • Изчислява параметричен стабилизатор на напрежение
• Изследва стабилизатор на напрежение
• Изчислява коефициента на стабилизация

Компетентности Качествено изчислява параметричен стабилизатор на напрежение, като се съо-
бразява с изискванията

Резултат от учене 
16.4:

Познава видовете преобразуватели на напрежение

Знания • Описва принципа на действие на инверторите
• Посочва принципа на действие на конверторите
• Познава принципа на действие на DC-DC преобразувателите
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Умения • Изследва DC-DC преобразувател
• Определя параметри на инверторите

Компетентности Способен е ефективно да изследва DC-DC преобразувател при спазване на из-
искванията

Резултат от учене 
16.5:

Реализира на практика токозахранваща схема

Знания • Описва техническите изисквания към токозахранващите схеми
•  Изброява изискванията за техника на безопасност при работа с токозахран-

ващи устройства

Умения • Чертае електрическа принципиална схема на токозахранващо устройство
• Разчита електрическа принципиална схема на токозахранващо устройство
• Монтира върху учебна платка токозахранващо устройство по зададена схема
• Проверява работоспособността на реализираната схема

Компетентности Способен е самостоятелно или в екип да извърши монтаж и оживяване на елек-
тронни схеми, като спазва изискванията на ЗБУТ

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Теоретичен тест – по токоизправителни схеми, изглаждащи филтри, стабили-

затори на напрежение, DC-DC преобразуватели на напрежение
Средство 2:
•  Лабораторна задача – изчисляване и изследване на блок на токозахранващо 

устройство
Средство 3:
•  Практическа задача – практическа реализация на токозахранващ блок върху 

учебна платка по предварително задание

Условия за провеж-
дане на оценяване-
то:

За средство 1:
• Учебен кабинет
За средства 2 и 3:
•  Учебна работилница, оборудвана със стендове и измервателна апаратура, 

поялни станции

Критерии за оценя-
ване:
 

За средство 1:
•  Оценяват се знанията за схемите и функционалните блокове на токозахран-

ващите устройства, основните им параметри, предимства и недостатъци, 
приложение

За средство 2:
•  Оценяват се уменията за правилно свързване, снемане на характеристики, 

изчисляване на параметри, анализ на резултатите, спазване на срока за из-
пълнение

За средство 3:
•  Взети са всички необходими мерки за безопасност, спазват се правилата на 

ЗБУТ за работа с електрически поялници
•  Избрана е подходящата измервателна техника, а зададените електрически 

величини са измерени с необходимата точност, правилно са определени из-
правните и неизправните елементи

•  Правилно се профилират елементите, елементите са монтирани на правилните 
места, спойките са качествени, спазени са сроковете за монтаж, работното 
място е организирано правилно и подредено според технологичната последо-
вателност

ЕРУ 17

Наименование на 
единицата:

Входно-изходни блокове

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 
17.1:

Монтира/демонтира клавиатури
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Знания • Описва принципа на работа на матричната клавиатура
• Познава принципа на работа на сензорните и квазисензорните клавиатури
• Изброява видовете бутони за клавиатури
• Познава специализирани ИС за управление на клавиатура

Умения • Разграничава бутони за клавиатури
• Реализира на практика матрична 4×4 клавиатура
• Извършва ремонт на клавиатура

Компетентности Способен е правилно да демонтира/монтира компютърна клавиатура според 
указанията 

Резултат от учене 
17.2:

Ремонтира индикатори и дисплеи

Знания • Описва видовете цифрови индикатори
• Изрежда видовете цифрови дисплеи
• Описва принципите на статичната и динамичната индикация
• Познава специализирани ИС за управление на индикации и дисплеи

Умения • Реализира на практика 4-разрядна цифрова индикация
•  Реализира управление на буквено-цифров дисплей върху лабораторна развойна 

платка
Компетентности Извършва качествена диагностика и ремонт на дисплей 
Резултат от учене 
17.3:

Ремонтира различни видове термопринтери

Знания • Изброява видовете принтери според принципа на печат
• Познава производителите на термопринтери
• Описва изискванията за ремонт на термопринтери

Умения • Спазва технологията за диагностика и ремонт на термопринтери
• Демонтира/монтира термопринтер
• Извършва профилактика на термопринтер

Компетентности Способен е да извършва качествена диагностика и ремонт на термопринтери
Резултат от учене 
17.4:

Познава видовете интегрални АЦП и ЦАП

Знания • Изброява видовете АЦП според принципа на преобразуване
• Изрежда видовете ЦАП според принципа на преобразуване
• Назовава основните параметри на АЦП и ЦАП
• Познава микроконтролери с вградени АЦП и ЦАП
• Описва специализирани АЦП и ЦАП

Умения • Реализира лабораторен стенд АЦП
• Снема характеристики и осцилограми
• Изчислява параметри

Компетентности Аргументирано обосновава избора на подходящ за конкретна задача АЦП или 
ЦАП

Резултат от учене 
17.5:

Реализира на практика схема за въвеждане и изобразяване на информация

Знания • Описва принципите за свързване на отделните електронни блокове
•  Дефинира изискванията за техника на безопасност при работа с електронни 

устройства
• Посочва особеностите на принципиална схема на устройство

Умения • Чертае електрическа принципиална схема на устройство
• Разчита електрическа принципиална схема на устройство
• Монтира върху учебна платка електронно устройство по зададена схема
• Проверява работоспособността на реализираната схема

Компетентности Самостоятелно изпълнява задачи по монтаж и оживяване на електронни схеми
Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Теоретичен тест – по видове клавиатури, индикатори и дисплеи, термоприн-

тери, АЦП и ЦАП
Средство 2:
•  Лабораторно изследване – изследване на АЦП и ЦАП върху лабораторен 

стенд
Средство 3:
•  Практическа задача – реализиране на 4х4 матрична клавиатура или диагно-

стика на компютърна клавиатура, реализиране на 4-разрядна светодиодна 
индикация, демонтаж/монтаж на термопринтер, практическа реализация на 
схема за въвеждане и изобразяване на шестнадесетично число
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Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна лаборатория със стендове за изследване на електронни схеми
За средство 3:
•  Учебна работилница, оборудвана с инструменти, поялни станции и измерва-

телна апаратура
Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Оценяват се знанията за видовете клавиатури, принципите на дешифриране 

на натиснат бутон, принципите на задействане на бутоните, подредба, видове 
бутони, предимства и недостатъци, приложение

• За средство 2:
•  Оценяват се уменията за правилно свързване на лабораторната постановка, за 

снемане на характеристики, изчисляване на параметри, анализ на получените 
резултати, спазване на срока за изпълнение

За средство 3:
•  Оценяват се уменията за правилна подредба и свързване на бутоните и индика-

торните елементи, качеството на изпълнение, работоспособността на схемата, 
работоспособността на термопринтера след демонтаж/монтаж, спазване на 
срока за изпълнение

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Охранителна техника и 
системи за сигурност“ – втора степен на професионална квалификация

ЕРУ 18

Наименование на 
единицата:

Сигнално-охранителни системи

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3 
Резултат от учене 
18.1:

Монтира/демонтира централи на сигнално-охранителни системи

Знания •  Посочва схемите на различните видове централи на сигнално-охранителни 
системи

•  Описва принципа на работа на видовете централи на сигнално-охранителни 
системи

• Познава устройството на корпусите на централи 
•  Изброява необходимите инструменти за монтаж на централи на сигнално-

охранителни системи
• Изрежда изискванията за извършване на безопасен монтаж/демонтаж
•  Посочва необходимата техническа документация, която следва да съпътства 

монтажа/демонтажа
Умения •  Разпознава основните компоненти на централи на сигнално-охранителни 

системи
•  Обяснява параметрите и действието на централи на сигнално-охранителни 

системи
• Използва по предназначение инструментите при монтаж/демонтаж
• Следва технологичната последователност и правилата за ЗБУТ
•  Спазва основните принципи за монтаж/демонтаж на централи на сигнално-

охранителни системи
•  Попълва необходимата техническа документация, която съпътства монтажа/

демонтажа
Компетентности  Способен е самостоятелно или в екип да извършва прецизен монтаж/демонтаж 

на централи на сигнално-охранителни системи при стриктно спазване на ЗБУТ
Резултат от учене 
18.2:

Монтира/демонтира клавиатури за управление на сигнално-охранителни системи

Знания •  Изброява особеностите на схемите на различните видове клавиатури за уп-
равление на сигнално-охранителни системи

•  Описва принципа на работа на клавиатурите за управление на сигнално-ох-
ранителни системи

• Познава спецификата на корпусите на клавиатури за управление
• Изброява необходимите инструменти за монтаж/демонтаж на клавиатури
•  Изброява необходимата техническа документация, която следва да съпътства 

монтажа/демонтажа
• Изрежда изискванията за ЗБУТ
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Умения •  Разпознава основните компоненти на клавиатури за управление на сигнално-
охранителни системи

•  Обяснява параметрите и действието на клавиатури за управление на сигнал-
но-охранителни системи

•  Спазва технологичната последователност при монтажа/демонтажа
•  Следва основните принципи за монтаж/демонтаж на клавиатури за управление 

на сигнално-охранителни системи
• Спазва изискванията за ЗБУТ
•  Попълва необходимата техническа документация, която съпътства монтажа/

демонтажа

Компетентности •  Способен е самостоятелно или в екип да извърши правилно монтаж на 
клавиатури за управление на сигнално-охранителни системи при стриктно 
спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 
18.3:

Извършва монтаж/демонтаж на датчици, алармени и известяващи устройства 
на сигнално-охранителни системи

Знания •  Познава схемите на видовете датчици, алармени и известяващи устройства 
на сигнално-охранителни системи

•  Описва принципа на работа на видовете датчици, алармени и известяващи 
устройства на сигнално-охранителни системи

• Познава корпусите на датчици, алармени и известяващи устройства 
•  Изброява необходимите инструменти за монтаж/демонтаж на датчици, алар-

мени и известяващи устройства
• Изрежда изискванията за ЗБУТ
•  Изброява необходимата техническа документация, която следва да съпътства 

монтажа/демонтажа

Умения •  Разпознава основните компоненти на датчиците, алармени и известяващи 
устройства на сигнално-охранителни системи

•  Обяснява параметрите и действието на датчици и алармени и известяващи 
устройства на сигнално-охранителни системи

•  Следва основните принципи за монтаж на датчици, алармени и известяващи 
устройства на сигнално-охранителни системи

• Спазва технологичната последователност при монтажа/демонтажа
• Спазва изискванията за ЗБУТ
•  Попълва необходимата техническа документация, която съпътства монтажа/

демонтажа

Компетентности Способен е самостоятелно или в екип да извърши точно монтаж/демонтаж на 
датчици, алармени и известяващи устройства на сигнално-охранителни системи 
при стриктно спазване на ЗБУТ

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Теоретичен тест – за централи, клавиатури за управление, датчици, алармени 

и известяващи устройства на сигнално-охранителни системи
Средство 2:
•  Практическа задача – монтаж/демонтаж на централи, клавиатури за управле-

ние, датчици, алармени и известяващи устройства на сигнално-охранителни 
системи

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
•  Учебна работилница, оборудвана с пано за монтаж, крепежни елементи и 

монтажни инструменти
• Реално работно място, оборудвано с необходимите инструменти и техника

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Демонстрира знания за схемите и функционалните свойства на компонентите 

на сигнално-охранителни системи, основните им параметри и приложение
За средство 2:
•  Демонстрира уменията за правилен монтаж/демонтаж, снемане на характе-

ристики, анализ на резултатите, спазване на срока за изпълнение
•  Взети са всички необходими мерки за безопасност, спазват се правилата на 

ЗБУТ за работа с монтажни инструменти
•  Избрани са подходящи крепежни елементи, а монтажът е извършен с подхо-

дящите монтажни инструменти
•  Правилно се профилират елементите, елементите са монтирани/демонтирани 

в правилен ред, спазени са сроковете за монтаж, работното място е органи-
зирано правилно и подредено, според технологичната последователност 
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ЕРУ 19

Наименование на 
единицата:

Системи за видеонаблюдение

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 
19.1:

Извършва монтаж/демонтаж на видеорекордери

Знания •  Описва схемите за монтаж на различни видове камери от системи за видео-
наблюдение

• Посочва принципа на работа на камерите от системи за видеонаблюдение
•  Познава устройството на корпусите на камерите от системи за видеонаблю-

дение 
• Изброява необходимите инструменти за монтаж/демонтаж на камери
• Изрежда изискванията за ЗБУТ
•  Посочва необходимата техническа документация, която следва да съпътства 

монтажа/демонтажа

Умения •  Идентифицира основните компоненти на камерите на системи за видеонаб-
людение

•  Обяснява параметрите и действието на камерите на системи за видеонаблю-
дение 

•  Идентифицира основните принципи за монтаж/демонтаж на камерите на 
системи за видеонаблюдение

• Спазва технологичната последователност при монтажа/демонтажа
• Спазва изискванията за ЗБУТ по време на монтажа
•  Попълва необходимата техническа документация, която съпътства монтажа/

демонтажа

Компетентности Способен е самостоятелно или в екип да извърши прецизен монтаж/демонтаж 
на камери от системи за видеонаблюдение при стриктно спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 
19.2:

Монтира/демонтира аналогови и цифрови видеорекордери

Знания •  Описва устройството на различни видове аналогови и цифрови видеорекордери 
от системи за видеонаблюдение

•  Описва принципа на работа на видовете аналогови и цифрови видеорекордери 
от системи за видеонаблюдение

•  Изброява основните принципи за монтаж/демонтаж на аналогови и цифрови 
видеорекордери от системи за видеонаблюдение

•  Посочва необходимите инструменти за монтаж на камери
• Изрежда изискванията за ЗБУТ
•  Изброява необходимата техническа документация, която следва да съпътства 

монтажа/демонтажа

Умения •  Разпознава основните компоненти на аналогови и цифрови видеорекордери 
от системи за видеонаблюдение

•  Обяснява параметрите и действието на видовете аналогови и цифрови видео-
рекордери от системи за видеонаблюдение 

•  Монтира/демонтира аналогови и цифрови видеорекордери от системи за ви-
деонаблюдение

•  Следва технологичната последователност при монтажа/демонтажа
• Спазва изискванията за ЗБУТ
•  Попълва необходимата техническа документация, която съпътства монтажа/

демонтажа

Компетентности Способен е самостоятелно или в екип да извърши точно монтаж/демонтаж 
на аналогови и цифрови видеорекордери от системи за видеонаблюдение при 
стриктно спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 
19.3:

Работи със захранващи блокове, проводници и конектори



СТР.  78  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 62

Знания •  Описва устройството на различни видове захранващи блокове, проводници 
и конектори на системи за видеонаблюдение

•  Описва принципа на работа на захранващи блокове, проводници и конектори 
на системи за видеонаблюдение

•  Изброява основните принципи за експлоатация на захранващи блокове, про-
водници и конектори на системи за видеонаблюдение 

• Изрежда изискванията за ЗБУТ 

Умения •  Разпознава основните компоненти на захранващи блокове, проводници и 
конектори на системи за видеонаблюдение

•  Обяснява параметрите и действието на видовете захранващи блокове, про-
водници и конектори на системи за видеонаблюдение

•  Работи със захранващи блокове, проводници и конектори на системи за ви-
деонаблюдение

•  Следва технологичната последователност при работа със захранващи блокове, 
проводници и конектори

• Спазва изискванията за ЗБУТ

Компетентности •  Способен е самостоятелно да работи безопасно със захранващи блокове, 
проводници и конектори на системи за видеонаблюдение, като спазва изиск-
ванията на ЗБУТ

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Теоретичен тест за видовете камери, аналогови и цифрови видеорекордери и 

захранващи блокове, проводници и конектори на системи за видеонаблюдение
Средство 2:
•  Практическа задача – монтаж/демонтаж на камери, аналогови и цифрови 

видеорекордери и захранващи блокове, проводници и конектори на системи 
за видеонаблюдение

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
•  Учебна работилница, оборудвана с пано за монтаж, крепежни елементи и 

монтажни инструменти
• Реално работно място, оборудвано с необходимите инструменти и техника 

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Демонстрира знания за схемите и функционалните свойства на компоненти-

те на системи за видеонаблюдение, основните им параметри, особености и 
приложение

За средство 2:
•  Демонстрира умения за правилен монтаж, снемане на характеристики, анализ 

на резултатите, спазване на срока за изпълнение
•  Взети са всички необходими мерки за безопасност, спазват се правилата на 

ЗБУТ за работа с монтажни инструменти
•  Избрани са подходящи крепежни елементи, а монтажът/демонтажът е извър-

шен с подходящите инструменти
•  Правилно се профилират елементите, елементите са монтирани/демонтирани 

в правилен ред, спазени са сроковете за изпълнение на задачата, работното 
място е организирано правилно и подредено, според технологичната после-
дователност

ЕРУ 20

Наименование на 
единицата:

Системи за контрол на достъпа

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 
20.1:

Инсталира управляващ софтуер на система за контрол на достъпа
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Знания • Изброява видове управляващи софтуери на системите за контрол на достъпа
•  Описва принципа на работа на управляващите софтуери на системите за 

контрол на достъпа
•  Посочва приложението на управляващите софтуери на системите за контрол 

на достъпа

Умения •  Обяснява параметрите и действието на управляващите софтуери на системите 
за контрол на достъпа

•  Спазва основните принципи за инсталиране на управляващите софтуери на 
системите за контрол на достъпа

• Следва изискванията за ЗБУТ

Компетентности Способен е стриктно да спазва изискванията за инсталиране на управляващ 
софтуер на система за контрол на достъпа

Резултат от учене 
20.2:

Монтира/демонтира контролери за достъп

Знания • Изрежда видовете контролери за достъп от системи за контрол на достъпа
• Описва принципа на работа на контролерите 
• Познава особеностите при монтаж/демонтаж на контролери за достъп 
• Изброява необходимите инструменти за монтаж/демонтаж
• Описва изискванията за ЗБУТ
•  Изброява необходимата техническа документация, която следва да съпътства 

монтажа/демонтажа

Умения •  Разпознава основните компоненти на видовете контролери за достъп от сис-
теми за контрол на достъпа

• Обяснява параметрите и действието на видовете контролери за достъп 
• Следва основните принципи при монтаж/демонтаж на контролери за достъп 
• Спазва изискванията за ЗБУТ
•  Попълва необходимата техническа документация, която съпътства монтажа/

демонтажа

Компетентности Способен е самостоятелно или в екип да извърши прецизен монтаж/демонтаж 
на контролери за достъп от системи за контрол на достъпа при стриктно спаз-
ване на ЗБУТ

Резултат от учене 
20.3:

Познава видовете изпълнителни устройства – електромагнитни насрещници

Знания •  Изброява видовете изпълнителни устройства – електромагнитни насрещници, 
на системите за контрол на достъпа

•  Описва предназначението на изпълнителни устройства – електромагнитни 
насрещници, на системите за контрол на достъпа

•  Познава действието на изпълнителните устройства – електромагнитни на-
срещници 

• Изброява необходимите инструменти за монтаж/демонтаж
• Изрежда изискванията за ЗБУТ
•  Посочва необходимата техническа документация, която следва да съпътства 

монтажа/демонтажа

Умения •  Разпознава основните компоненти на изпълнителните устройства – електро-
магнитни насрещници, на системите за контрол на достъпа

•  Обяснява параметрите и действието на изпълнителните устройства
•  Следва основните принципи за монтаж/демонтаж на видовете изпълнителни 

устройства – електромагнитни насрещници, на системите за контрол на достъпа
• Спазва изискванията за ЗБУТ
•  Попълва необходимата техническа документация, която съпътства монтажа/

демонтажа

Компетентности Способен е самостоятелно или в екип да извърши точно монтаж/демонтаж на 
изпълнителни устройства – електромагнитни насрещници, на системите за кон-
трол на достъпа при стриктно спазване на ЗБУТ
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Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Теоретичен тест – за видове управляващи софтуери, контролери за достъп 

и изпълнителни устройства -електромагнитни насрещници, на системите за 
контрол на достъпа

Средство 2:
•  Практическа задача – инсталиране на управляващи софтуери, монтаж/демон-

таж на контролери за достъп и изпълнителни устройства – електромагнитни 
насрещници, на системите за контрол на достъпа

Условия за провеж-
дане на оценяване-
то:

За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
•  Учебна работилница или реално работно място, оборудвани с пано за монтаж, 

крепежни елементи и монтажни инструменти

Критерии за оце-
няване:

За средство 1:
•  Демонстрирани са знания за схемите и функционалните свойства на компонен-

тите на системи за контрол на достъпа, основните им параметри, специфика 
и приложение

За средство 2:
•  Оценяват се уменията за правилен монтаж/демонтаж, снемане на характе-

ристики, анализ на резултатите, спазване на срока за изпълнение
•  Взети са всички необходими мерки за безопасност, спазват се правилата на 

ЗБУТ за работа с монтажни инструменти
•  Избрани са подходящи крепежни елементи, а монтажът е извършен с подхо-

дящите монтажни инструменти
•  Правилно се профилират елементите, елементите са монтирани в правилен 

ред, спазени са сроковете за изпълнение на задачата, работното място е ор-
ганизирано правилно и подредено според технологичната последователност

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

учебни кабинети, а по практика – в учебни 
работилници и лаборатории и реални работни 
места (фирми), с които е сключен договор за 
практическо обучение.

4.1. Учебен кабинет по теория
Обучението по теория се извършва в 

учебни кабинети, оборудвани с необходимата 
електронна и компютърна техника. Обза-
веждането на учебния кабинет по теория 
включва: работно място за обучаващия и за 
всеки обучаван (работна маса и стол), табла и 
учебно-технически средства, учебни пособия: 
демонстрационни макети и модели, онагледя-
ващи табла, учебни видеофилми, справочници, 
закони, наредби и инструкции. Трябва да бъдат 
осигурени необходимите количества образци 
от технически документи.

4.2. Компютърен кабинет
Компютърният кабинет трябва да предлага 

персонален компютър на всеки обучаван с 
необходимия специфичен хардуер и софтуер, 
а също и инсталирани в мрежа принтер и 
скенер, мултимедиен проектор и достъп до 
интернет.

4.3. Измервателна лаборатория
Измервателната лаборатория трябва да е 

оборудвана със: мултицети, тестери, стендове 
и осцилоскопи за измерване на параметри и 
характеристики на електронни изделия; макети 
на функционални блокове, възли и устройства 
за изследване, компютърни конфигурации за 
емулация на специфични процеси и методи 
в електрониката.

4.4. Учебна база за обучение по практика
Практическото обучение се осъществява в 

учебна работилница или на реално работно 
място в предприятие при сключен договор 
за обучение. 

Базата за обучение по практика следва 
да разполага със специализирани работни 
маси с токозахранващ блок и изводи за по-
стоянно напрежение със следните стойно-
сти: регулируемо ± 2 до 36 V и променливо 
напрежение ~230 V; набор от инструменти 
за запояване и разпояване на електронни 
елементи, изработване на обемен монтаж 
(поялници, вакуумпомпи, пинцети, отвертки 
и др.); набор от експериментални платки; 
набор от елементи и градивни материали за 
изработване на различни възли и електронни 
устройства; програматори и развойни платки 
за различни видове контролери; монтажни 
инструменти, техника и оборудване за обез-
печаване на практическо обучение за всяка 
от специалностите на професията „Монтьор 
на електронна техника“.

5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети 

или модули по професионална подготовка 
имат лица с висше образование по съответ-
ната специалност.

По учебен предмет или модул от професио-
налната подготовка, за който няма съответно 
професионално направление в Класификатора 
на областите на висше образование и профе-
сионалните направления, приет с Постановле-
ние № 125 от 2002 г. на Министерския съвет 
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§ 5. В чл. 70 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „данъци“ се добавя 
„чрез определеното лице по чл. 64“.

2. В ал. 4 думите „а в случаите, когато 
финансовите инструменти, във връзка с които 
се извършват плащания, се водят по лична 
сметка на притежател – съгласно договора, 
сключен между централния депозитар на 
ценни книжа и емитента на финансови ин-
струменти“ се заличават.

§ 6. В чл. 71 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: 
„Лицата по изречение първо в срок до 3 ра-
ботни дни от разпределянето на сумите на 
облигационерите изпращат на централния 
депозитар на ценни книжа потвърждение 
за разпределяне на сумите по сметките на 
облигационерите и информация за неразпре-
делените суми и превеждат на централния 
депозитар на ценни книжа неразпределените 
суми.“

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Централният депозитар на ценни 

книжа превежда по сметка на емитента 
неизплатените суми на облигационерите в 
срок до 3 работни дни след получаване на 
сумите по ал. 1, като изпраща и списъка по 
чл. 65, ал. 1, съдържащ информация относ-
но изплатените и неизплатените суми по 
облигационери.“   

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
думите „обслужващата банка“ се заменят с 
„определено от емитента лице по чл. 64“, а 
след думите „Член 62, ал.“ се добавя „1“ и се 
поставя запетая. 

§ 7. В чл. 83 думите „т. 1“ и запетаята 
преди тях се заличават.

§ 8. В § 5 от преходните и заключителни-
те разпоредби след думите „чл. 115в, ал. 4 и 
8“ се поставя запетая и се добавя „чл. 100х, 
ал. 3, т. 3“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Неприключилите до влизането в сила 

на тази наредба процедури по изплащане на 
дивиденти се довършват по досегашния ред. 

§ 10. Плащанията по облигационни еми-
сии за финансовите инструменти, които 
са емитирани до влизането в сила на тази 
наредба, и в случаите, когато финансовите 
инструменти се водят по лична сметка на 
притежател, се извършват съгласно сключе-
ните договори между централните депозитари 
на ценни книжа и емитентите на финансови 
инструменти.

§ 11. Наредбата е приета с Решение № 226-Н
от 15.07.2021 г. на Комисията за финансов 
надзор.

Председател:  
Бойко Атанасов

4389

(ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават 
лица без висше образование и без придобита 
професионална квалификация „учител“, ако 
са придобили професионална квалификация 
по професия „Монтьор на електронна тех-
ника“ при условията и по реда на Закона за 
професионалното образование и обучение.

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

Министър:  
Николай Денков

4485

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ 
НАДЗОР

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията 
към дейността на централните депозитари 
на ценни книжа, централния регистър на 
ценни книжа и други лица, осъществяващи 
дейности, свързани със сетълмента на ценни 

книжа (ДВ, бр. 81 от 2020 г.)

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

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. вида, броя и номиналната стойност 

на притежаваните финансови инструменти;“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Централният депозитар на ценни книжа 

обособява информацията в книгите по ал. 1 
в самостоятелни раздели за юридическите 
лица, лицата по чл. 133 от ЗПФИ и физиче-
ските лица.“

3. Досегашните ал. 3 – 5 стават съответно 
ал. 4 – 6.

§ 2. В чл. 59, ал. 1, т. 4 след думата „начал-
на“ се добавя „и крайна“, а накрая се добавя 
„чрез лице по чл. 64“.

§ 3. В чл. 62 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1: 
а) в изречение първо след думите „чл. 64“ 

се добавя „на следващия работен ден след 
получаване на сумата по чл. 61, ал. 1“; 

б) в изречение второ думите „Централният 
депозитар“ се заменят с „В срока по изречение 
първо централният депозитар“.

2. В ал. 3, изречение първо думите „в брой“ 
се заменят с „от лицето по чл. 64“, след думата 
„следващия“ се добавя „работен“, а накрая 
думите „от лицето по чл. 64“ се заличават.

3. В ал. 4 думите „1 година“ се заменят 
със „срока за изплащането му чрез лицето 
по чл. 64, определен от общото събрание, но 
не по-рано от 6 месеца“ и се поставя запетая.

§ 4. В чл. 64 след думата „дивиденти“ 
се добавя „и плащанията по облигационни 
емисии“.
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НАЦИОНАЛНА 
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за изменение на Условия и 
ред за сключване на договори за отпускане 
и заплащане на лекарствени продукти по 
чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарстве-
ните продукти в хуманната медицина, на 
медицински изделия и на диетични храни 
за специални медицински цели, заплащани 
напълно или частично от НЗОК (обн., ДВ, 
бр. 28 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2020 г., 
бр. 11 от 2021 г.; попр., бр. 17 от 2021 г.; изм., 

бр. 24 от 2021 г.)

Националната здравноосигурителна каса 
и Българският фармацевтичен съюз чрез 
своите представители, определени на ос-
нование чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, съответно с 
Решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-28 
от 23.02.2021 г. и Решение на Управителния 
съвет на БФС от 10.02.2021 г. съгласно Прото-
кол № 129 от 10.02.2021 г., приемат следните 
изменения на Условия и ред за сключване 
на договори за отпускане и заплащане на 
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 
от Закона за лекарствените продукти в ху-
манната медицина, на медицински изделия и 
на диетични храни за специални медицински 
цели, заплащани напълно или частично от 
НЗОК, наричани за краткост „Условия и ред 
за сключване на договори“ (обн., ДВ, бр. 28 
от 2019 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2020 г., бр. 11 
от 2021 г.; попр., бр. 17 от 2021 г.; изм., бр. 24 
от 2021 г.):

§ 1. В чл. 50 ал. 2 се изменя така:
„(2) Процедурите за контрол по договора 

се прилагат и при констатирани нарушения 
по изпълнението на настоящия договор между 
страните за изминал период до една година 
от сключване на настоящото допълнително 
споразумение.“ 

§ 2. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „31.07.2021 г.“ се заменят 

с „31.10.2021 г.“.
2. В ал. 3, т. 1 и 2 думите „31.07.2021 г.“ се 

заменят с „31.10.2021 г.“. 
§ 3. В приложение № 3 (Договор за отпус-

кане на лекарствени продукти, медицински 
изделия и диетични храни за специални меди-
цински цели за домашно лечение, заплащани 
напълно или частично от НЗОК/РЗОК) се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2, ал. 2:
а) точка 6 „Медицински изделия за субку-

танна инфузия на имуноглуболини“ се отме-
ня и се създава нова т. 6: „Интермитентни 
катетри“;

б) създава се т. 7: „Сензори за продължи-
телно измерване на нивото на глюкозата“.

2. В чл. 44 ал. 2 се изменя така:
„(2) Процедурите за контрол по договора 

се прилагат и при констатирани нарушения 
по изпълнението на настоящия договор между 
страните за изминал период до една година 
от сключване на настоящото допълнително 
споразумение между страните.“ 

3. В чл. 45, т. 1 думите „31.07.2021 г.“ се 
заменят с „31.10.2021 г.“.

4. В чл. 45, т. 2 думите „31.07.2021 г.“ се 
заменят с „31.10.2021 г.“. 

5. Наименованието на раздел Х се изменя 
така: „Отпускане на лекарствени продукти, 
медицински изделия и диетични храни чрез 
електронни предписания“.

6. Член 53б се изменя така: 
„Чл. 53б. (1) Всички издадени до 31.05.2021 г. 

на хартиен носител рецепти за лекарствени 
продукти се изпълняват по досегашния ред до 
изтичане на срока на тяхната валидност при 
спазване на изискванията на § 3 и 4 от ПЗР 
към Наредбата за допълнение на Наредба № 4 
от 2009 г. за условията и реда за предписване 
и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, 
бр. 37 от 2021 г.). 

(2) Издадените електронни предписания за 
лекарствени продукти, заплащани напълно 
или частично от НЗОК, се изпълняват по реда 
на глава седма от Наредба № 4 от 2009 г. и 
действащите към момента на отпускане Ус-
ловия и ред за сключване на договори.

(3) Всички издадени на хартиен носител 
рецепти за медицински изделия и диетични 
храни за специални медицински цели се из-
пълняват по досегашния ред.

(4) Електронни предписания за медицин-
ски изделия и диетични храни за специални 
медицински цели се изпълняват по реда на 
глава седма от Наредба № 4 от 2009 г. и съ-
гласно действащите към момента на отпускане 
Условия и ред за сключване на договори.“

7. Член 53в се отменя.
8. Създава се чл. 53г:
„Чл. 53г. (1) При изпълнение на електрон-

но предписание на лекарствени продукти, 
медицински изделия и диетични храни за 
специални медицински цели магистър-фарма-
цевтът от 1.07.2021 г. чрез електронна услуга, 
реализирана в аптечния софтуер, получава 
информация за предписаните и изпълнени 
рецепти на ЗОЛ. Електронната услуга предос-
тавя информация за pегистрационен номер на 
лечебно заведение, издало рецепта; УИН на 
лекар/заместник/нает, издал рецептата; дата 
на издаване на рецепта; МКБ код, за който 
се предписва лекарствен продукт, медицинско 
изделие или храна за специални медицински 
цели; НЗОК код на лекарствен продукт, ме-
дицинско изделие или храна за специални 
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медицински цели; предписано количество на 
лекарствен продукт, медицинско изделие или 
храна за специални медицински цели; дата на 
изпълнение на рецепта; отпуснато количество 
лекарствен продукт, медицинско изделие или 
храна за специални медицински цели.

(2) Достъпът до услугата по ал. 1 се осъ-
ществява с квалифициран електронен подпис 
(КЕП), издаден на магистър-фармацевт, ра-
ботещ в аптеката по договор с НЗОК, и чрез 
въвеждане на НЗОК код на аптеката (съгласно 
сключения с НЗОК договор).

(3) При изпълнение на електронно предпи-
сание за лекарствени продукти, медицински 
изделия и диетични храни за специални ме-
дицински цели данните за изпълнението не се 
вписват от магистър-фармацевта в хартиената 
рецептурна книжка. 

(4) Магистър-фармацевтът отпуска ле-
карствени продукти, медицински изделия и 
диетични храни за специални медицински 
цели само за диагнози (МКБ код), които са 
активни в електронната рецептурна книжка 
към датата на изпълнение на рецептата.“

§ 4. Действието на договорите за отпус-
кане и заплащане на лекарствени продукти 
по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарстве-
ните продукти в хуманната медицина, на 
медицински изделия и на диетични храни за 
специални медицински цели се удължава чрез 
подписване на допълнително споразумение 
до сключване на нов договор, но не по-късно 
от 31.10.2021 г. Образецът на допълнително 
споразумение е в приложение към настоящи-
те Условия и ред за сключване на договори. 

§ 5. Допълнителните споразумения към 
сключените договори с търговците на дреб-
но с лекарствени продукти влизат в сила от 
1.08.2021 г. – за търговците на дребно, кои-
то имат сключени договори към датата на 
влизане в сила на настоящото изменение на 
Условията и реда за сключване на договори. 
Допълнителните споразумения следва да бъдат 
подписани в срок до 15.08.2021 г.

§ 6. Сключените преди влизане в сила 
на настоящите Условия и ред договори с 
търговците на дребно се прекратяват от 
16.08.2021 г., ако търговецът не е сключил 
допълнително споразумение за удължаване 
срока на договора си.

§ 7. При неподписване на допълнително 
споразумение в срок до 15.08.2021 г. се сключва 
срочно допълнително споразумение за перио-
да от 1.08.2021 г. до 15.08.2021 г., след което 
договорът се счита за прекратен.

§ 8. Настоящите Условия и ред за изменение 
на Условия и ред за сключване на договори 
за отпускане и заплащане на лекарствени 
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за 

лекарствените продукти в хуманната меди-
цина, на медицински изделия и на диетични 
храни за специални медицински цели, запла-
щани напълно или частично от НЗОК, влизат 
в сила от 1.08.2021 г. 
За НЗОК: За БФС:
Зоя Вълева маг. фарм. Димитър Маринов
Милена Цонева маг. фарм. Валентин Петков
Ваня Илиева маг. фарм. Маргарита Грозданова
Ася Симеонова маг. фарм. Димитрия Стайкова
Евгения Стойчева маг. фарм. Анджела Мизова
Васко Петков маг. фарм. Виргиния Лазарова
Антон Величков маг. фарм. Йордан Славчев
Насие Асипова маг. фарм. Ростислав Курдов
София Георгиева маг. фарм. Светослав Крумов

Приложение към § 4 
към Условия и ред за изменение на Условия

 и ред за сключване на договори за отпускане 
и заплащане на лекарствени продукти по 
чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарстве-
ните продукти в хуманната медицина, на 
медицински изделия и на диетични храни 
за специални медицински цели, заплащани 
напълно или частично от НЗОК

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР

№ ………..……/……………2021 г.
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ 
ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ 
И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ 
МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО 
ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО  

ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК

Днес,  ............................................... 2021 г., 
в гр.  ...................................................... между 
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИ-
ТЕЛНА КАСА, гр. София 1407, ул. Кричим 
№ 1, БУЛСТАТ: 121858220,
представлявана на основание чл. 20, ал. 1, 
т. 1 от ЗЗО от  ............................................... – 
директор на Районна здравноосигурителна 
каса – гр.  ........................................................ ,
седалище и адрес на РЗОК: гр.  .................. ., 
ул. №  ............................................................... ,
тел.  ................................................................... , 
факс:  ................................................................ , 
e-mail  ............................................................... ,
наричана за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИ-
ТЕЛ“ – от една страна,
и 
........................................................................... ,
(наименование на търговеца/клона на чуждес-
транния търговец/европейското дружество, вид 
на търговеца, седалище и адрес на управление на 
лицето, получило разрешение за търговия на дребно 

с лек. продукти)
представляван от  ............................................
............................................................................

(имена по документ за самоличност)
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в качеството му на  ........................................ ,
ЕИК  ..................................................................
(на търговеца/клона на чуждестранния търговец/

европейското дружество)
Банкова сметка:
Банка:  .............................................................. ,
адрес на банката:  .......................................... ,
BIC  ................................................................... , 
IBAN  ................................................................ ,
открита на името на: ..................................... ,
тел./факс №  .................................................... , 
е-mail  ............................................................... ,
притежаващ разрешение за търговия на дребно 
с лекарствени продукти в аптека
№/дата  ............................................................. , 
издадено от  ......................................................
Адрес на аптеката: 
област  .............................................................. , 
община  ............................................................ , 
населено място: гр./с.  ................................... , 
ул. №  ............................................................... ,
тел.  ................................................................... , 
факс:  ................................................................ ,
ръководител на аптеката: 
маг. фарм.  ....................................................... , 

            (имена по документ за самоличност)
УИН на магистър-фармацевта – ръководител 
на аптеката 
Адрес за кореспонденция (на търговеца):  ...
........................................................................... ,
телефон  ........................................................... , 
факс:  ................................................................ ,
е-mail  ............................................................... , 
моб. телефон  ...................................................
Регистрационен № на аптеката в РЗОК:  .....
........................................................................... ,
наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИ-
ТЕЛ“ – от друга страна,
на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, чл. 7, 
ал. 1 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. 
и в съответствие със съгласуваните между 
НЗОК и БФС изменения в образец на типов 
договор – приложение № 3 от Условия и ред 
за сключване на индивидуални договори за 
отпускане и заплащане на лекарствени про-
дукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за ле-
карствените продукти в хуманната медицина, 
на медицински изделия и на диетични храни 
за специални медицински цели, заплащани 
напълно или частично от НЗОК, както и на 
основание чл. 46, ал. 1 от договора,
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИ-
ТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ПОСОЧЕ-
НИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
приемат следните изменения на посочените 
по-долу клаузи от договора:

1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изме-
нения и допълнения:

а) т. 6 „Медицински изделия за субкутанна 
инфузия на имуноглуболини“ се отменя и се 
създава нова т. 6: „Интермитентни катетри“;

б) създава се т. 7: „Сензори за продължи-
телно измерване на нивото на глюкозата“.

2. В чл. 44 ал. 2 се изменя така:
„(2) Процедурите за контрол по договора 

се прилагат и при констатирани нарушения 
по изпълнението на настоящия договор между 
страните за изминал период до една година 
от сключване на настоящото допълнително 
споразумение.“ 

3. В чл. 45, т. 1 думите „31.07.2021 г.“ се 
заменят с „31.10.2021 г.“.

4. В чл. 45, т. 2 думите „31.07.2021 г.“ се 
заменят с „31.10.2021 г.“. 

5. Наименованието на раздел Х се изменя 
така: „Отпускане на лекарствени продукти, 
медицински изделия и диетични храни чрез 
електронни предписания“.

6. Член 53б се изменя така: 
„Чл. 53б. (1) Всички издадени до 31.05.2021 г. 

на хартиен носител рецепти за лекарствени 
продукти се изпълняват по досегашния ред до 
изтичане на срока на тяхната валидност при 
спазване на изискванията на § 3 и 4 от ПЗР 
към Наредбата за допълнение на Наредба № 4 
от 2009 г. за условията и реда за предписване 
и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, 
бр. 37 от 2021 г.). 

(2) Издадените електронни предписания за 
лекарствени продукти, заплащани напълно 
или частично от НЗОК, се изпълняват по реда 
на глава седма от Наредба № 4 от 2009 г. и 
действащите към момента на отпускане Ус-
ловия и ред за сключване на договори.

(3) Всички издадени на хартиен носител 
рецепти за медицински изделия и диетични 
храни за специални медицински цели се из-
пълняват по досегашния ред.

(4) Електронни предписания за медицин-
ски изделия и диетични храни за специални 
медицински цели се изпълняват по реда на 
глава седма от Наредба № 4 от 2009 г. и съ-
гласно действащите към момента на отпускане 
Условия и ред за сключване на договори.“

7. Член 53в се отменя.
8. Създава се чл. 53г:
„Чл. 53г. (1) При изпълнение на електрон-

но предписание на лекарствени продукти, 
медицински изделия и диетични храни за 
специални медицински цели магистър-фарма-
цевтът от 1.07.2021 г. чрез електронна услуга, 
реализирана в аптечния софтуер, получава 
информация за предписаните и изпълнени 
рецепти на ЗОЛ. Електронната услуга предос-
тавя информация за pегистрационен номер на 
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лечебно заведение, издало рецепта; УИН на 
лекар/заместник/нает, издал рецептата; дата 
на издаване на рецепта; МКБ код, за който 
се предписва лекарствен продукт, медицинско 
изделие или храна за специални медицински 
цели; НЗОК код на лекарствен продукт, ме-
дицинско изделие или храна за специални 
медицински цели; предписано количество на 
лекарствен продукт, медицинско изделие или 
храна за специални медицински цели; дата на 
изпълнение на рецепта; отпуснато количество 
лекарствен продукт, медицинско изделие или 
храна за специални медицински цели.

(2) Достъпът до услугата по ал. 1 се осъ-
ществява с квалифициран електронен подпис 
(КЕП), издаден на магистър-фармацевт, ра-
ботещ в аптеката по договор с НЗОК, и чрез 
въвеждане на НЗОК код на аптеката (съгласно 
сключения с НЗОК договор).

(3) При изпълнение на електронно предпи-
сание за лекарствени продукти, медицински 
изделия и диетични храни за специални ме-
дицински цели данните за изпълнението не се 
вписват от магистър-фармацевта в хартиената 
рецептурна книжка. 

(4) Магистър-фармацевтът отпуска ле-
карствени продукти, медицински изделия и 
диетични храни за специални медицински 
цели само за диагнози (МКБ код), които са 

активни в електронната рецептурна книжка 
към датата на изпълнение на рецептата.“

9. Действието на договорите за отпускане 
и заплащане на лекарствени продукти по 
чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарстве-
ните продукти в хуманната медицина, на 
медицински изделия и на диетични храни за 
специални медицински цели се удължава чрез 
подписване на допълнителни споразумения 
до сключване на нов договор, но не по-късно 
от 31.10.2021 г.

10. Допълнителните споразумения към 
сключените договори с търговците на дреб-
но с лекарствени продукти влизат в сила от 
1.08.2021 г. – за търговците на дребно, кои-
то имат сключени договори към датата на 
влизане в сила на настоящото изменение на 
Условията и реда.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
..........................................

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
..............................................
(подпис на представителя 
и печат на изпълнителя)ДИРЕКТОР НА РЗОК: 

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

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
..........................................

ЮРИСКОНСУЛТ:
.........................................

РЪКОВОДИТЕЛ НА 
АПТЕКАТА: 
..............................................
(подпис на ръководителя 
на аптеката и печат на 

аптеката)
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА 

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-44 
от 14 юли 2021 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, 
т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното 
и училищното образование (ЗПУО) във връзка 
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за 
институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, по мотивирано пред-
ложение от кмета на община Сандански след 
Решение № 125 от 27.05.2021 г. на Общинския 
съвет – Сандански, становище от Регионалното 
управление на образованието – Благоевград, и 
становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-1107 от 21.05.2021 г. на 
министъра на образованието и науката, поради 
завършване на учениците от IV клас и липса на 
ученици в училището за учебната 2021/2022 го-
дина, считано от 15.09.2021 г. закривам НУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ – с. Поленица, община 
Сандански, област Благоевград.

1. Учениците от НУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ – с. Поленица, община Сандански, област 
Благоевград, да продължат обучението си след 
IV клас при условията на чл. 12 от ЗПУО. 

2. Задължителната документация на НУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ – с. Поленица, община 
Сандански, област Благоевград, да се съхранява 
в III ОУ „Христо Ботев“ – гр. Сандански, община 
Сандански, област Благоевград.

3. Имуществото на НУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ – с. Поленица, община Сандански, област 
Благоевград, което е общинска собственост, се 
предоставя за управление със заповед на кмета 
на община Сандански. 

4. Имуществото, собственост на НУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ – с. Поленица, община Сан-
дански, област Благоевград, се предоставя на 
III ОУ „Христо Ботев“ – гр. Сандански, община 
Сандански, област Благоевград.

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

Министър:  
Н. Денков

4427

ЗАПОВЕД № РД-14-45 
от 14 юли 2021 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 3, чл. 311, ал. 4 
и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование (ЗПУО) във връзка с 
мотивирано предложение от финансиращия ор-

ган в доклад № 80-498/9.07.2021 г. и становище 
на експертната комисия, назначена със Заповед 
№ РД-09-1107 от 21.05.2021 г. на министъра на 
образованието и науката нареждам следните 
промени в Учебен център – специализирано об-
служващо звено в системата на предучилищното 
и училищното образование съгласно Заповед 
№ РД-14-212 от 2.12.2016 г. на министъра на об-
разованието и науката:

1. Наименование: Национален STEM център.
2. Официален адрес: гр. София, бул. Драган 

Цанков № 21А; допълнителен адрес: гр. София, 
бул. Цариградско шосе № 125, бл. 5, ет. 3.

3. Предмет на дейност: по чл. 50, т. 1, 2, 3, 6 и 
7 от ЗПУО – изследователска и информационна 
дейност; организационно и/или методическо 
подпомагане; дейности, свързани с квалифика-
цията на педагогическите специалисти; дейности 
по управление на международни програми; 
дейности по съхраняване и развитие на образо-
вателното дело.

4. Численост на персонала – 46 щатни бройки.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 

срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
Н. Денков

4428

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-46 
от 24 юни 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за 
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и Ре-
шение № 484 от 6.04.2010 г. на Администра-
тивния съд – Пловдив, постановено по адм. д. 
№ 1334/2009 г., одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за сграда с иденти-
фикатор 56784.519.140.1 в гр. Пловдив, община 
Пловдив, област Пловдив.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната 
карта и кадастралните регистри не подлежат на 
обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4461

ЗАПОВЕД № РД-18-47 
от 8 юли 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Горни Окол, община Самоков, област София. 
Кадастралната карта и кадастралните регистри 
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са приети с протокол от 17.03.2020 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Софийска 
област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4468

ЗАПОВЕД № РД-18-48 
от 8 юли 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Гуцал, община Самоков, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 17.03.2020 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Софийска 
област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4469

ЗАПОВЕД № РД-18-49 
от 8 юли 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището 
на с. Долни Окол, община Самоков, област  
София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 17.03.2020 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Софийска 
област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4470

ЗАПОВЕД № РД-18-50 
от 8 юли 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регис-
три за урбанизираната територия в земли-
щето на с. Марица, община Самоков, област  
София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 17.03.2020 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Софийска 
област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4471

ЗАПОВЕД № РД-18-51 
от 8 юли 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището 
на с. Широки дол, община Самоков, област  
София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 17.03.2020 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Софийска 
област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4472

ОБЩИНА ДОБРИЧ

ЗАПОВЕД № 921 
от 12 юли 2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1, 
чл. 321, ал. 1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование (ЗПУО) и в изпълнение 
на Решение № 23-15 от 29.06.2021 г. на Общинския 
съвет – гр. Добрич, нареждам:

Преобразувам 6 общински детски градини в 
3, както следва:

І. ДГ № 9 „Пчеличка“ с адреси гр. Добрич, ул. 
Христо Смирненски № 5 и ул. Екзарх Антим І 
№ 2, се влива в ДГ № 8 „Бодра смяна“ с адрес 
гр. Добрич, ул. Генерал Колев № 13.

1. След вливането преобразуваната детска 
градина е с наименование Детска градина № 8 
„Бодра смяна“ с официален адрес: гр. Добрич, 
ул. Генерал Колев № 13.

2. Осъществяването на дейността на предучи-
лищното образование ще се извършва в сградите 
с адреси: ул. Генерал Колев № 13, ул. Христо 
Смирненски № 5 и ул. Екзарх Антим І № 2.

3. ДГ № 8 „Бодра смяна“ се определя за пра-
воприемник на ДГ № 9 „Пчеличка“.

4. Разпределението на децата по групи и 
сгради в детските градини не се променя и се 
извършва съгласно действащите правила за 
електронен прием на деца в общинските детски 
градини на територията на община гр. Добрич.

5. Предоставя стопанисваните от ДГ № 9 
„Пчеличка“ сгради, терени и инвентар за стопа-
нисване и управление на ДГ № 8 „Бодра смяна“.

6. Задължителната учебна документация се 
съхранява съответно в двете сгради на детската 
градина.
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7. Трудовите правоотношения със служителите 
на преобразуваните детски градини се уреждат 
при условията на чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса 
на труда.

8. Финансиращ орган: Община гр. Добрич.
ІІ. ДГ № 24 „Приказен свят“ с адрес гр. Добрич, 

ул. Дунав № 16, се влива в ДГ № 12 „Щурче“ с 
адрес гр. Добрич, ул. Вардар № 67.

1. След вливането преобразуваната детска 
градина е с наименование Детска градина № 12 
„Щурче“ с официален адрес: гр. Добрич, ул. 
Вардар № 67.

2. Осъществяването на дейността на предучи-
лищното образование ще се извършва в сградите 
с адреси: ул. Вардар № 67 и ул. Дунав № 16.

3. ДГ № 12 „Шурче“ се определя за право-
приемник на ДГ № 24 „Приказен свят“.

4. Разпределението на децата по групи и сгради 
в детските градини не се променя и се извършва 
съгласно действащите правила за електронен 
прием на деца в общинските детски градини на 
територията на община гр. Добрич.

5. Предоставя стопанисваните от ДГ № 24 
„Приказен свят“ сгради, терени и инвентар за 
стопанисване и управление на ДГ № 12 „Щурче“.

6. Задължителната учебна документация се 
съхранява съответно в двете сгради на детската 
градина.

7. Трудовите правоотношения със служителите 
на преобразуваните детски градини се уреждат 
при условията на чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса 
на труда.

8. Финансиращ орган: Община гр. Добрич.
ІІІ. ДГ № 7 „Пролет“ с адрес гр. Добрич, 

ж. к. Добротица № 16, се влива в ДГ № 25 „Ве-
села“ с адрес гр. Добрич, ж. к. Дружба № 54.

1. След вливането преобразуваната детска 
градина е с наименование Детска градина № 25 
„Весела“ с официален адрес: гр. Добрич, ж. к. 
Дружба № 54.

2. Осъществяването на дейността на пред-
училищното образование ще се извършва в 
сградите с адреси: ж. к. Дружба № 54, и ж. к. Доб-  
ротица № 16.

3. ДГ № 25 „Весела“ се определя за право-
приемник на ДГ № 7 „Пролет“.

4. Разпределението на децата по групи и сгради 
в детските градини не се променя и се извършва 
съгласно действащите правила за електронен 
прием на деца в общинските детски градини на 
територията на община гр. Добрич.

5. Предоставя стопанисваните от ДГ № 7 „Про-
лет“ сгради, терени и инвентар за стопанисване 
и управление на ДГ № 25 „Весела“.

6. Задължителната учебна документация се 
съхранява съответно в двете сгради на детската 
градина.

7. Трудовите правоотношения със служителите 
на преобразуваните детски градини се уреждат 
при условията на чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса 
на труда.

8. Финансиращ орган: Община гр. Добрич.
Копие от настоящата заповед да се връчи на 

съответните длъжностни лица по надлежния ред 
за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обнародване в „Държа-
вен вестник“ съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредба 
№ 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата 
на предучилищното и училищното образование 
и влиза в сила от 1.09.2021 г.

Кмет:  
Й. Йорданов

4429

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 441 
от 27 май 2021 г.

На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският 
съвет – Казанлък, реши:

І. Одобрява изменение на общия устройствен 
план на община Казанлък за следните имоти:

А: В урбанизираната територия на гр. Казанлък:
1. ПИ с идентификатори 35167.501.369 и 

35167.501.370, представляващи УПИ ІІІ – за ОДО, и 
ІІ – за трафопост, кв. 51 по плана на гр. Казанлък, 
собственост на „Кей Джи Казанлък“ – ООД, ЕИК 
202993925, като се променя устройствената зона 
на терена от „общественообслужващи дейности“ 
(Оо) в жилищно средноетажно застрояване (Жс). 
Устройствените показатели стават следните: 
плътност на застрояване – mах 70%; коефициент 
на интензивност (Кинт.) – mах 2; минимална 
озеленена площ – 30%; височина – mах 15 м.

2. ПИ с идентификатори 35167.502.6140, 
35167.502.6137 и 35167.502.6135, представляващи 
УПИ XIV-6140, XV-6137, XVI-6135 в кв. 178 по 
плана на гр. Казанлък, собственост на „Ни-
мекс“ – ООД, ЕИК 123094839, като се разширява 
разположената от югоизток смесена централна 
зона и се променя устройствената зона от жи-
лищно малкоетажно застрояване (Жм) в смесена 
централна зона (Ц). Устройствените показатели 
стават следните: плътност на застрояване – mах 
80%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 
3; минимална озеленена площ – 20%; височи-
на – mах 26 м.

3. ПИ с идентификатори 35167.505.1408 и 
35167.505.1409, представляващи УПИ IV-1408 и 
XIX-1409, кв. 79 по плана на гр. Казанлък, соб-
ственост на „Дюлгеров – Станков“ – ООД, ЕИК 
123732761, като се променя устройствената зона 
на терена от жилищно малкоетажно застроява-
не (Жм) в жилищно средноетажно застрояване 
(Жс). Устройствените показатели стават следните: 
плътност на застрояване – mах 70%; коефициент 
на интензивност (Кинт.) – mах 2; минимална 
озеленена площ – 30%; височина – mах 15 м.

4. ПИ с идентификатор 35167.505.1404, пред-
ставляващ УПИ І-1404, кв. 79 по плана на гр. 
Казанлък, собственост на Генчо Илиев Генчев, 
като се променя устройствената зона на терена 
от жилищно малкоетажно застрояване (Жм) в 
жилищно средноетажно застрояване (Жс). Устрой-
ствените показатели стават следните: плътност 
на застрояване – mах 70%; коефициент на интен-
зивност (Кинт.) – mах 2; минимална озеленена 
площ – 30%; височина – mах 15 м.

5. ПИ с идентификатори 35167.502.5004, 
35167.502.5005 и 35167.502.5006, представляващи 
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УПИ V-5004, IV-5005 и ІІІ-5006, кв. 40 по плана на 
гр. Казанлък, собственост на Ивайло Бориславов 
Колев, като се променя устройствената зона на 
терена от жилищно малкоетажно застрояване 
(Жм) в жилищно средноетажно застрояване 
(Жс). Устройствените показатели стават следните: 
плътност на застрояване – mах 70%; коефициент 
на интензивност (Кинт.) – mах 2; минимална 
озеленена площ – 30%; височина – mах 11 м.

6. ПИ с идентификатори 35167.505.9172 и 
35167.505.9173 (образувани от разделянето на ПИ 
35167.505.27), представляващи УПИ V-27 и IV-27, 
112, 295, 296, 297, кв. 380 (номер по предходен план 
кв. 389) по плана на гр. Казанлък, собственост 
на ЕТ „Милен Милчев“, ЕИК 123537156, като 
за ПИ 35167.505.9172 се променя устройствената 
зона на терена от социална инфраструктура (Т) 
в жилищно средноетажно застрояване (Жс), а за 
ПИ 35167.505.9173 смесена многофункционална 
зона (Смф), се разширява на изток до края на 
имота, като отпада установената с действащия 
ОУП зона за озеленяване (Оз). Устройствените 
показатели стават следните: за зона Жс: плътност 
на застрояване – mах 70%; коефициент на интен-
зивност (Кинт.) – mах 2; минимална озеленена 
площ – 30%; височина – mах 15 м; за зона Смф: 
плътност на застрояване – mах 70%; коефициент 
на интензивност (Кинт.) – mах 2,5; минимална 
озеленена площ – 30%; височина – mах 15 м.

Б: В урбанизираната територията на с. Енина:
1. ПИ с идентификатори 27499.501.839, 

27499.501.840, 27499.501.1443, 27499.501.1444, 
27499.501.1447, 27499.501.1448 и 27499.501.1449 по 
КККР на с. Енина, кв. 133 и кв. 137, собственост на 
ЕТ „Ви-Ки – Петър Кънев“, ЕИК 201332331 и ПИ с 
идентификатор 27499.501.857 по КККР на с. Енина, 
кв. 133, собственост на „ДС-1 Груп“ – ООД, ЕИК 
204659579, като се променя устройствената зона 
на терена от жилищно малкоетажно застрояване 
(Жм) в смесена многофункционална зона (Смф1). 
Устройствените показатели стават следните: 
плътност на застрояване – mах 70%; коефициент 
на интензивност (Кинт.) – mах 2,5; минимална 
озеленена площ – 30%; височина – mах 10 м.

В: Извън урбанизираните територии:
1. ПИ с идентификатор 38563.151.390 (съставен 

от обединяване на поземлени имоти с идентифи-
катори 38563.151.5 и 38563.151.6) в землището на с. 
Копринка, собственост на „Промет сейф“ – ЕООД, 
ЕИК 175361072, като се разширява разположена-
та от северозапад жилищна зона и се променя 
устройственият режим за ПИ от имот в „горска 
територия“ в имот за жилищно малкоетажно 
застрояване (Жм). Устройствените показатели 
стават следните: плътност на застрояване – mах 
60%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 
1,2; минимална озеленена площ – 40%; височи-
на – mах 10 м.

2. ПИ с идентификатор 77027.78.13 в землището 
на с. Хаджидимитрово, собственост на Николай 
Насков Кехайов, като се разширява разположената 
от север жилищна зона на населеното място и се 
променя устройственият режим за ПИ от имот в 
„земеделска територия със забрана за промяна на 
предназначението „зеленчукова градина“ в имот 
за жилищно малкоетажно застрояване (Жм). 
Устройствените показатели стават следните: 

плътност на застрояване – mах 60%; коефициент 
на интензивност (Кинт.) – mах 1,2; минимална 
озеленена площ – 40%; височина – mах 10 м.

3. ПИ с идентификатор 62983.59.12 в землище-
то на с. Розово, собственост на Иван Диманов 
Ракаджиев, като се разширява разположената от 
изток жилищна зона на населеното място и се 
променя устройственият режим за ПИ от имот 
в „земеделска територия със забрана за промяна 
на предназначението „нива“ в имот за жилищно 
малкоетажно застрояване (Жм). Устройстве-
ните показатели стават следните: плътност на 
застрояване – mах 60%; коефициент на интен-
зивност (Кинт.) – mах 1,2; минимална озеленена 
площ – 40%; височина – mах 10 м.

4. ПИ с идентификатори 40292.5.1 и 40292.5.3 
в землището на гр. Крън, собственост на Тодор 
Георгиев Станков, като се променя устройстве-
ният режим за ПИ от имоти в „земеделската 
територия със забрана за промяна на предназ-
начението „нива“ в имоти за вилен отдих (Ов2). 
Устройствените показатели стават следните: 
плътност на застрояване – mах 15%; коефициент 
на интензивност (Кинт.) – mах 0,3; минимална 
озеленена площ – 80%; височина – mах 3,5 м; кота 
било – 6 м; мин. 50% от озел. площ е с висока 
дървесна растителност.

5. ПИ с идентификатор 87641.156.538 в землище-
то на с. Ясеново, собственост на „Еврозид“ – ООД, 
ЕИК 123663105, като се променя устройственият 
режим за ПИ от имот в „земеделската територия 
със забрана за промяна на предназначението“ 
в имот за предимно производствени дейности 
(Пп). Устройствените показатели стават следните: 
плътност на застрояване – mах 80%; коефициент 
на интензивност (Кинт.) – mах 2,5; минимална 
озеленена площ – 20%; височина – mах 15 м.

6. ПИ с идентификатор 27499.19.20 в землището 
на с. Енина, собственост на „Електрообзавеждане 
Казанлък“ – ЕООД, ЕИК 123727369, чрез Недялка 
Ганчева Генчева – пълномощник (с пълномощно 
от 15.02.2019 г.), като се променя устройственият 
режим за ПИ от имот в „земеделската терито-
рия със забрана за промяна на предназначени-
ето „нива“ в имот за жилищно малкоетажно 
застрояване (Жм). Устройствените показатели 
стават следните: плътност на застрояване – mах 
60%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 
1,2; минимална озеленена площ – 40%; височи-
на – mах 10 м.

7. ПИ с идентификатор 35167.104.13 в зем-
лището на гр. Казанльк, собственост на Илия 
Белчев Илиев, като се променя устройственият 
режим на имота от смесена многофункционална 
зона (Смф) в жилищно малкоетажно застрояване 
(Жм). Устройствените показатели стават следните: 
плътност на застрояване – mах 60%; коефициент 
на интензивност (Кинт.) – mах 1,2; минимална 
озеленена площ – 40%; височина – mах 10 м.

8 . ПИ с идентификатори 68446.170.35, 
68446.170.73 и 68446.170.82 в землището на с. 
Средногорово, собственост на Тодор Михалев 
Янушев, и ПИ с идентификатори 68446.153.7 и 
68446.153.13 в землището на с. Средногорово, 
собственост на Анастасия Стоянова Янушева, 
като се променя устройственият режим на ПИ 
68446.170.35, 68446.170.73 и 68446.170.82 от имоти 
в „земеделска устройствена зона за алтернативни 
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земеделски дейности“ (За) в имоти за курортни 
дейности (Ок1) и на ПИ 68446.153.7 и 68446.153.13 
от имоти в „земеделската територия със забрана 
за промяна на предназначението“ в имоти за ку-
рортни дейности (Oкl). Устройствените показатели 
стават следните: плътност на застрояване – mах 
30%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 
1,0; минимална озеленена площ – 50%; височи-
на – mах 10 м; мин. 50% от озеленената площ е 
с висока дървесна растителност.

ІІ. Не приема решение за одобряване на из-
менение на общия устройствен план на община 
Казанлък за следните имоти:

А: В урбанизираната територия на гр. Казанлък:
1. ПИ с идентификатор 35167.502.6148, пред-

ставляващ УПИ XIV-6148, кв. 244 по плана на 
гр. Казанлък, собственост на Апостол Георгиев 
Апостолов, като се променя устройствената зона 
на терена от жилищно малкоетажно застроява-
не (Жм) в жилищно средноетажно застрояване 
(Жс). Устройствените показатели стават следните: 
плътност на застрояване – mах 70%; коефициент 
на интензивност (Кинт.) – mах 2; минимална 
озеленена площ – 30%; височина – mах 15 м.

Б: В урбанизираната територията на с. Енина:
1. ПИ с идентификатор 27499.501.830 по КККР 

на с. Енина, представляващ УПИ IX-1418, кв. 87, 
собственост на „СГ Билдинг 69“ – ООД, ЕИК 
203883664, като се променя устройствената зона 
на терена от смесена многофункционална зона 
(Смф1) в жилищно малкоетажно застрояване 
(Жм). Устройствените показатели стават следните: 
плътност на застрояване – mах 60%; коефициент 
на интензивност (Кинт.) – mах 1,2; минимална 
озеленена площ – 40%; височина – mах 10 м.

2. ПИ с идентификатор 27499.501.1414 по КККР 
на с. Енина, представляващ УПИ VII-1416, кв. 87, 
собственост на „КМХ Елемент“ – ООД, ЕИК 
123562394, като се променя устройствената зона 
на терена от смесена многофункционална зона 
(Смф1) в жилищно малкоетажно застрояване 
(Жм). Устройствените показатели стават следните: 
плътност на застрояване – mах 60%; коефициент 
на интензивност (Кинт.) – mах 1,2; минимална 
озеленена площ – 40%; височина – mах 10 м.

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Казанлък до 
Административния съд – Стара Загора.

Председател:  
Н. Златанов

4430

РЕШЕНИЕ № 442 
от 27 май 2021 г.

На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общин-
ският съвет – Казанлък, одобрява изменение 
на общия устройствен план на община Казан-
лък относно поземлен имот с идентификатор 
24075.150.14 по КККР на с. Дунавци с площ  
56 130 кв. м, с НТП: нива, трайно предназначе-
ние на територията: земеделска, като се променя 
устройственият режим на поземления имот в „за 
смесена многофункционална устройствена зона, 

разновидност 1 – (Смф1), с пределно допустими 
устройствени показатели: макс. Пл. застр.=70%; 
макс. Кинт.=2,5; мин. Пл. озел.=30%; максимална 
височина до 10 м“.

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Казанлък до 
Административния съд – Стара Загора.

Председател:  
Н. Златанов

4431

РЕШЕНИЕ № 459 
от 24 юни 2021 г.

На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общин-
ският съвет – Казанлък, одобрява изменение на 
общия устройствен план на община Казанлък за 
следния имот: ПИ с идентификатор 35167.502.6148, 
представляващ УПИ XIV-6148, кв. 244 по плана 
на гр. Казанлък, собственост на Апостол Апос-
толов, като се променя устройствената зона на 
терена от жилищно малкоетажно застрояване 
(Жм) в жилищно средноетажно застрояване 
(Жс). Устройствените показатели стават следните: 
плътност на застрояване – mах 70%; коефициент 
на интензивност (Кинт.) – mах 2; минимална 
озеленена площ – 30%; височина – mах 15 м. 
При издаването на скица с виза за проектиране 
главният архитект да ограничи височината на 
застрояване на 11,5 м до кота корниз.

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Казанлък до 
Административния съд – Стара Загора.

Председател:  
Н. Златанов

4432

ОБЩИНА РИЛА

РЕШЕНИЕ № 294  
от 24 юни 2021 г. 

На основание чл. 62, ал. 2 от Административ-
нопроцесуалния кодекс Общинският съвет – гр. 
Рила, реши:

1. Поправя очевидна фактическа грешка, 
допусната в Решение № 524 от 29.09.2006 г. (ДВ, 
бр. 100 от 2006 г.) на Общинския съвет – гр. 
Рила, като вместо погрешно изписаният номер 
на недвижим имот, а именно „№ 76101“ да се чете 
верният такъв, а именно „№ 076106“. 

2. Решението подлежи на обжалване по реда 
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез 
Общинския съвет – гр. Рила, пред Администра-
тивния съд – Кюстендил.

Настоящото решение е неразделна част от 
Решение № 524 от 29.09.2006 г. на Общинския 
съвет – гр. Рила.

Председател:  
Цв. Шушкова

4419
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308. – Съдийската колегия на Висшия съде-
бен съвет: 

1. Открива на основание чл. 194а, ал. 1 от 
Закона за съдебната власт процедури за избор 
на административни ръководители в органите 
на съдебната власт, както следва:

1.1. Административен ръководител – председа-
тел на Окръжния съд – Благоевград – свободна 
длъжност.

1.2. Административен ръководител – председа-
тел на Окръжния съд – Русе – свободна длъжност.

1.3. Административен ръководител – пред-
седател на Районния съд – Ардино – свободна 
длъжност.

1.4. Административен ръководител – пред-
седател на Районния съд – Брезник – свободна 
длъжност.

1.5. Административен ръководител – предсе-
дател на Районния съд – Гълъбово – свободна 
длъжност.

1.6. Административен ръководител – пред-
седател на Районния съд – Ихтиман – свободна 
длъжност.

1.7. Административен ръководител – пред-
седател на Районния съд – Мадан – свободна 
длъжност.

1.8. Административен ръководител – пред-
седател на Районния съд – Мездра – свободна 
длъжност.

1.9. Административен ръководител – предсе-
дател на Районния съд – Нови пазар – свободна 
длъжност.

1.10. Административен ръководител – пред-
седател на Районния съд – Оряхово – свободна 
длъжност.

1.11. Административен ръководител – предсе-
дател на Районния съд – Първомай – свободна 
длъжност.

1.12. Административен ръководител – пред-
седател на Районния съд – Средец – свободна 
длъжност.

1.13. Административен ръководител – пред-
седател на Районния съд – Тервел – свободна 
длъжност.

1.14. Административен ръководител – пред-
седател на Районния съд – Тетевен – свободна 
длъжност.

1.15. Административен ръководител – пред-
седател на Районния съд – Чепеларе – свободна 
длъжност.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване 
на свободните длъжности в „Държавен вестник“ 
могат да се подават в администрацията на Вис-
шия съдебен съвет предложения за назначаване 
на административен ръководител на съответния 
орган на съдебната власт, като приемът на до-
кументи може да се осъществява и по пощата. 
Към предложението се прилагат: подробна ав-
тобиография, подписана от кандидата; копие от 
диплома за завършено висше образование по 
специалността „Право“; копие от удостоверение 
за придобита юридическа правоспособност; 
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 състоя-
нието на органа на съдебната власт, очертаване 
на достиженията и проблемите в досегашната 
му дейност, набелязване на цели за развитието 
и мерки за тяхното достигане; удостоверение от 
Националната следствена служба, Столичната 
следствена служба или от окръжните следствени 
отдели към окръжните прокуратури за образу-
вани досъдебни производства; декларация за 
имотното състояние, произхода на средствата 
за придобиване на имуществото и за наличи-
ето на частен интерес по образец, утвърден от 
Пленума на Висшия съдебен съвет; 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.
4541

49. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, офис Бла-
гоевград, на основание чл. 253 ДОПК с пос-
тановление за възлагане на недвижим имот  
№ C210001-091-0000568/l.07.2021 г. възлага на 
Йоана Красимирова Лалова с ЕГН 8807126458 
следния недвижим имот: широколистна буко-
ва гора, КИД 12961.414.223, площ 54 000 кв. м, 
намираща се в гр. Вършец, община Вършец, 
област Монтана, м. Дебели рът, трета категория, 
с граници: поземлени имоти с идентификатори 
12961.414.189, 12961.414.244, 12961.414.216; с адрес 
на поземления имот: гр. Вършец, м. Дебели 
рът; с площ на имота 54 000 кв. м; трайно 
предназначение на територията: горска, с на-
чин на трайно ползване: дървопроизводителна 
гора; съседи на имота: поземлени имоти с 
идентификатори: 12961.414.189, 12961.414.244, 
12961.414.216.583. Собствеността преминава у 
купувача от датата на постановлението, което е 
вписано в Агенцията по вписванията, Службата 
по вписванията – Берковица.
4450

54. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Велико Търново, 
офис Габрово, на основание чл. 253 от ДОПК с 
постановление за възлагане на недвижим имот 
№ С210007-091-0000630/15.07.2021 г., издадено от 
Цанка Пенева, на длъжност главен публичен 
изпълнител при същата дирекция, възлага на 
Стефан Василев Стоянов, ЕГН 6408295346, с 
адрес: Русе, ул. Илинден № 3, вх. 1, ет. 6, ап. 32, 
следния недвижим имот: селскостопанска сгра-
да – кантар, едноетажна масивна сграда – бивш 
кантар, със застроена площ 40 кв. м, състояща 
се от: коридор и една стая с тухлени зидове, 
дървен гредоред с частични стоманобетонни 
елементи, построена в УПИ І-84, кв. 13 по плана 
на ДИП „Митко Палаузов“, с. Батошево, община 
Севлиево – стопански двор, за сумата 5620 лв. 
Собствеността преминава у купувача от датата 
на постановленията за възлагане и същите под-
лежат на вписване от съдията по вписванията 
при районния съд по местонахождение на имота. 
4508



СТР.  92  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 62

33. – Военномедицинската академия – София, 
обявява конкурс за заемане на академичната 
длъжност доцент в област на висше образование 
7. Здравеопазване и спорт, професионално направ-
ление 7.1. Медицина, по научната специалност 
„Съдова хирургия“ за нуждите на Аджибадем 
Сити Клиник УМБАЛ, със срок за подаване на 
документите 2 месеца от обнародването в „Дър-
жавен вестник“. Изискванията към участниците 
в конкурса и необходимите документи ще бъдат 
публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. 
За повече информация: служба „Учебна и науч-
ноизследователска дейност“: 02/9225130.
4476

56. – Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство „Проф. Асен Диаман-
диев“ – Пловдив, обявява конкурси за прием на 
докторанти – държавна поръчка, редовна форма на 
обучение, за учебната 2021/2022 г., както следва: 
област на висше образование 8. Изкуства, профе-
сионално направление 8.1. Теория на изкуствата, 
докторска програма „Артмениджмънт и публични 
комуникации в изкуството“ – един; област на 
висше образование 8. Изкуства, професионално 
направление 8.2. Изобразително изкуство, док-
торска програма „Приложни, изящни изкуства и 
дизайн“ – двама; област на висше образование 8. 
Изкуства, професионално направление 8.3. Музи-
кално и танцово изкуство, докторска програма „Му-
зикознание и музикално изкуство“ – трима, всички 
със срок за подаване на документи – 2 месеца от 
обнародването на обявата в „Държавен вестник“. 
Документи се подават в сградата на ректората на 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, 
адрес: Пловдив 4000, ул. Тодор Самодумов № 2, 
стая № 34; тел. 0885/218-729; приемно време: от 
10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
4253

70. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява конкурс за главен асистент в област на 
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина, по 
специалност „Обща хирургия“ – един, в катедра 
„Хирургически болести“ за нуждите на Клиниката 
по хирургия на УМБАЛ „Света Марина – Пле-
вен“ – ООД, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в 
Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Ох-
ридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 
139, тел. 064/884 172.
4477

61. – Университетът по хранителни техно-
логии – Пловдив, обявява конкурс за приемане 
на редовни и задочни докторанти по държавна 
поръчка за учебната 2021/2022 г. съгласно при-
ложението в съответствие с решение на АС на 
УХТ, протокол № 16 от 26.03.2021 г. и Решение 
№ 437 от 2.06.2021 г. на Министерския съвет 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държа-
вен вестник“. Кандидатите подават следните 
документи до ректора на УХТ – Пловдив: 1. 
заявление за участие в конкурса (по образец); 
2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на 
дипломата за завършена образователно-квали-
фикационна степен „магистър“ и приложението 
към нея; 4. документ за платена такса за участие 
в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 
60 лв. за изпита по чужд език) – плащането се 
извършва в касата на УХТ; 5. медицинско сви-
детелство; 6. удостоверение от психодиспансер: 
7. свидетелство за съдимост. Всички документи 
се подават в УХТ – Пловдив, бул. Марица № 26, 
в законоустановения двумесечен срок от обна-
родването на обявата в „Държавен вестник“; 
тел. за справки: 032/643 637; 032/603 819.

Приложение

Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ – Пловдив, 
за учебната 2021 – 2022 г.

Ши-
фър

Области на висше образование, професионални направления и докторски 
програми

Форма на 
обучение

редовна задочна

1 2 3 4

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Икономика и управление (хранителна индустрия) 2

5. Технически науки

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизация на производството 1

5.4. Енергетика

Промишлена топлотехника 1

5.11. Биотехнологии

Технология на биологично активните вещества 1

5.12. Хранителни технологии
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1 2 3 4

Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, ете-
ричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати

1

Технология на месото и рибата 1

Технология на млякото и млечните продукти 1

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви 1

Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия 1

Технология на продуктите за обществено хранене 1

Анализ и контрол на хранителни продукти 1

4053
629. – Националният археологически инсти-

тут с музей – Българска академия на науките, 
обявява конкурси за академична длъжност 
главен асистент по: направление 2.2. История и 
археология за нуждите на Секцията за тракийска 
археология, профил „Културата през бронзовата 
епоха в българските земи“ – един; направление 
2.2. История и археология за нуждите на Сек-
цията за антична археология, профил „Гръцка 
култура по Западното Черноморие (VІ – І в. 
пр. Хр.)“ – един; направление 5.7. Архитектура, 
строителство и геодезия за нуждите на Секцията 
за интердисциплинарни изследвания и археологи-
ческа карта на България, профил „Архитектурно 
наследство на Римската империя по български-
те земи: изучаване и опазване“ – един, трите 
със срок за подаване на документи 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен-
ти: в НАИМ – БАН, София, ул. Съборна № 2,  
тел. (02) 988 24 06.
4475

8. – Институтът за държавата и правото 
при Българската академия на науките – Со-
фия, прекратява обявените в „Държавен вест-
ник“, бр. 19 от 2021 г., конкурси за заемане на 
академични длъжности от област на висше 
образование 3. Социални, стопански и правни 
науки, професионално направление 3.6. Право: 
професори – трима: един по Административно 
право и административен процес и един по 
Правна социология за нуждите на секция „Пуб-
личноправни науки“, един по Международно 
право и международни отношения за нуждите 
на секция „Международноправни науки“; до-
центи – двама: един по Конституционно право 
на Република България за нуждите на секция 
„Публичноправни науки“, един по Международно 
право и международни отношения за нуждите 
на секция „Международноправни науки“ със 
срок 6 месеца от обнародването на обявата в 
„Държавен вестник“. Конкурсите се прекратяват 
считано от датата на обнародване на обявата в 
„Държавен вестник“.
4459

8а. –  Институтът за държавата и правото 
при Българската академия на науките – София, 
обявява конкурси за заемане на академични длъж-
ности от област на висше образование 3. Соци-
ални, стопански и правни науки, професионално 
направление 3.6. Право: професори – трима: един 
по Административно право и административен 
процес и един по Правна социология за нуждите 
на секция „Публичноправни науки“, един по Меж-

дународно право и международни отношения за 
нуждите на секция „Международноправни науки“; 
доценти – двама: един по Конституционно право 
на Република България за нуждите на секция 
„Публичноправни науки“, един по Международно 
право и международни отношения за нуждите на 
секция „Международноправни науки“. Докумен-
тите се подават в ИДП – п.к. 1000, София, ул. 
Сердика № 4, в срок 2 месеца от обнародването 
на обявата в „Държавен вестник“.
4460

484. – Институтът за исторически изследвания 
при БАН – София, обявява конкурс за заемане на 
академичната длъжност доцент по професионално 
направление 2.2. История и археология, научна 
специалност „История на България“ (Българската 
екзархия в Османската империя в края на XIX и 
началото на ХХ в.), за нуждите на секция „Нова 
българска история“, със срок 2 месеца от обна-
родването в „Държавен вестник“. Условията за 
участие в конкурса са определени в Правилника 
за условията и реда за придобиване на научни 
степени и за заемане на академични длъжности 
в Института за исторически изследвания при 
БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на 
института: 1113 София, бул. Шипченски проход 
№ 52, бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел. 0899 09 02 16; 
02 870 8513.
4452

484а. – Институтът за исторически изслед-
вания при БАН – София, обявява конкурс за 
заемане на академичната длъжност главен 
асистент по професионално направление 2.2. 
История и археология, научна специалност 
„История на България“ (Българската армия в 
периода на Студената война), за нуждите на 
Националния военноисторически музей, със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Условията за участие в конкурса са 
определени в Правилника за условията и реда 
за придобиване на научни степени и за заема-
не на академични длъжности в Института за 
исторически изследвания при БАН. Докумен-
ти – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 
1113 София, бул. Шипченски проход № 52, 
бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел.: 0899 09 02 16;  
02 870 85 13.
4453

632. – Институтът за космически изследвания 
и технологии при БАН – София, обявява конкурс 
за заемане на академична длъжност професор в 
област на висше образование 4. Природни нау-
ки, математика и информатика; професионално 
направление 4.4. Науки за Земята; научна специ-
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22. – Столичната община на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
№ 314 по протокол № 34 от 10.06.2021 г., т. 15, 
Столичният общински съвет е одобрил подробен 
устройствен план – изменение на план за улична 
регулация (ИПУР) в териториален обхват: улица 
от о. т. 4а до о. т. 8а между кв. 3 и кв. 4 и ИПР 
на УПИ ІХ-728, 728а, 728б от кв. 4, м. Мана-
стирски ливади-запад, р-н „Витоша“, Столична 
община. Решението и проектът са изложени в 
Район „Витоша“. Решението може да бъде об-
жалвано 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 „Витоша“ и се из-
пращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
4478

760. – Община Ботевград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 141 от 
24.06.2021 г. на Общинския съвет – Ботевград, 
е одобрен проект за план-схема към подробен 
устройствен план за „Газификация на с. Литако-
во, община Ботевград“, засягащ урбанизираната 
територия на с. Литаково, община Ботевград. 
Проектът е изложен в стая 28 в сградата на 
общината. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 
30-дневен срок от обнародването на настоящото 
съобщение в „Държавен вестник“ заинтересува-
ните лица могат да направят писмени възражения 
по одобрения проект чрез Община Ботевград до 
Административния съд – София област.
4434

5. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ“, 
на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство 
на територията (ЗУТ) обявява на заинтересувани-
те страни, че с Решение № 310, протокол № 8 от 
24.06.2021 г. на Общинския съвет – гр. Брезник, 
е одобрен проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе и сервитут 
на система от четири броя шахтови кладенци, 
тръбопроводи, кабел за управление на автома-
тиката, ел. захранване на шахтовите кладенци и 
ел. захранване 20 kV на помпена станция в УПИ 

алност „Дистанционни изследвания на Земята и 
планетите“, за нуждите на секция „Дистанционни 
изследвания и ГИС“ – един, със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Заявле-
ния и документи се приемат в канцеларията на 
ИКИТ – БАН, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, 
бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
4458

15. – Институтът по физикохимия „Академик 
Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява 
конкурс за академична длъжност доцент – един 
в професионално направление 4.2. Химически 
науки, за научна специалност „Електрохимия 
(вкл. химически източници на тока)“ за нуждите 
на секция „Електрохимия и корозия“ по тема-
тика „Електрохимично получаване на хибридни 
покрития върху метални подложки“ със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. 
Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел.: 02 8727550, 
02 9792581.
4515

I-49.84 – „За производствени, складови дейности и 
техническа инфраструктура“ в кв. 132 по регулаци-
онния план на гр. Брезник. ПУП – ПП предвижда 
трасето на водопроводите да премине през ПИ 
с № 06286.49.11, 06286.49.81, 06286.49.83 по КККР 
на гр. Брезник, които представляват земеделска 
земя с НТП „Нива“, ПИ № 06286.49.70 по КККР 
на гр. Брезник, представляващ земеделска земя с 
НТП „Изоставена орна земя“, ПИ № 06286.49.66 
по КККР на гр. Брезник, представляващ земе-
делска земя с НТП „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“, ПИ № 06286.49.64 по КККР на гр. 
Брезник, представляващ територия на транспорта 
с НТП „За местен път“, и ПИ № 06286.48.2 по 
КККР на гр. Брезник, представляващ територия, 
завзета от води и водни обекти, с НТП „За водно 
течение“, два броя кладенеца са в землището на 
гр. Брезник. Други два кладенеца ще бъдат изгра-
дени в землището на с. Конска, община Брезник, 
за което се предвижда трасето на водопроводите 
да премине през ПИ № 41126.13.106, 41126.13.107, 
41126.13.108 по КВС на с. Конска, община Брез-
ник, които представляват земеделска земя с НТП 
„Нива“, ПИ с № 41126.13.292 по КВС на с. Конска, 
който представлява земеделска земя с НТП „За 
селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ с 
№ 41126.13.301 по КВС на с. Конска, който пред-
ставлява земеделска земя с НТП „Изоставена орна 
земя“, и ПИ с № 41126.13.299 по КВС на с. Конска, 
представляващ земеделска земя с НТП „Дере“. 
Изработеният проект за ПУП – ПП се намира 
в дирекция „ТСУ и ЕИ“ при Община Брезник и 
може да бъде прегледан всеки присъствен ден. 
Заинтересуваните лица в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ съгласно 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ могат да обжалват реше-
нието чрез Общинския съвет – Брезник, пред 
Административния съд – Перник.
4433

11. – Община Елин Пелин на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен 
проект за ПУП – парцеларен план за въздушна 
линия – НН 1 kV за външно ел. захранване с ка-
бели НН – 1 kV за жилищно строителство в ПИ с 
идентификатор по КККР № 36422.55.3, намиращ 
се в м. Горна ливада, землище на с. Караполци, 
община Елин Пелин, през ПИ с идентификатор 
по КККР № 36422.55.374, землище на с. Карапол-
ци, община Елин Пелин. Преписката се намира 
в отдел „УТКС“ на Община Елин Пелин, ет. 1 
в сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
4435

35. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на 
ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна 
линия СН от ЖР стълб в ПИ с идентификатор 
48444.11.1, м. Грахорлива дъмга, по КККР на 
землище с. Мирянци, община Пазарджик, до 
ПИ с идентификатори 55155.24.108 и 55155.24.67, 
м. Баждар дъмга, по КККР на землище гр. Па-
зарджик, община Пазарджик. Проектното трасе 
започва от съществуващ ЖР стълб, намиращ се 
в ПИ с идентификатор 48444.11.1, след което се 
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30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Панагюрище, 
пред Административния съд – Пазарджик.
4480

584. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ 
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен 
проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) за обект: „Нов кабел 1 kV за 
външно ел. захранване на „Водна помпа, косач-
ка и сеялка“ в ПИ с ид. 06077.40.391, масив 40, 
м. Казачка по кадастралната карта на землище 
с. Браниполе“. Проектното трасе преминава през 
поземлени имоти с идентификатори 06077.30.292, 
06077.30.169, 06077.30.348, 06077.30.904, 06077.40.188 
и 06077.40.312 по кадастралната карта на землище 
с. Браниполе, община „Родопи“. Дължината на 
трасето е 52 м съгласно приложените ПУП – пар-
целарен план, регистър на засегнатите имоти и 
обяснителна записка, изработени от лицензиран 
проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да се 
запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата 
на Община „Родопи“ и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
4410

541. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ 
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен 
проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 
1 kV за външно ел. захранване на „ПЕЕ – охрана и 
СОТ“ в ПИ с ид. 05150.2.285, местност Горни локви 
по кадастралната карта на землище с. Бойково, 
община „Родопи“. Проектното трасе преминава 
през поземлен имот с идентификатор 05150.2.605 
по кадастралната карта на землище с. Бойково, 
община „Родопи“, с дължина на трасето 186 м 
съгласно приложените ПУП – парцеларен план, 
регистър на засегнатите имоти и обяснителна 
записка, изработени от лицензиран проектант. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да се запознаят с 
предложения ПУП – ПП в сградата на Община 
„Родопи“ и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
4411

551. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ 
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен 
проект за подробен устройствен план – парце-
ларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нов кабел 
1 kV за външно ел. захранване на „Приемник 
на ел. енергия – косачка, СОТ и осветление“ в 
УПИ 012060 – жил. застр., съответстващ на ПИ 
с ид. 03304.12.860, масив 12, м. Грамадите по 
кадастралната карта на землище с. Белащица“. 
Проектното трасе преминава през поземлени 
имоти с идентификатори 03304.12.233, 03304.12.649 
и 03304.12.862 по кадастралната карта на землище 
с. Белащица, община „Родопи“. Дължината на 
трасето е 27 м съгласно приложените ПУП – пар-
целарен план, регистър на засегнатите имоти и 
обяснителна записка, изработени от лицензиран 

насочва на изток, като пресича последователно 
ПИ с идентификатор 48444.11.29 – НТП за сто-
пански, горски, ведомствен път, ПИ с идентифи-
катор 48444.11.32 – НТП напоителен канал, ПИ 
с идентификатор 48444.11.44 – НТП местен път и 
землищна граница между с. Мирянци и гр. Па-
зарджик. След това трасето на кабелната линия 
навлиза в ПИ с идентификатор 55155.24.96 – НТП 
местен път, където променя посоката си на юго-
изток и след около 88 м се отклонява за захран-
ването на ПИ с идентификатор 55155.24.108, а 
другото отклонение продължава в същата посока 
до достигане границата на ПИ с идентификатор 
55155.24.67. Дължината на проектното трасе е 
около 233 м – общинска собственост, а засегнатата 
площ е около 0,397 дка – общинска собственост. 
Сервитутните ивици са съобразени с действащата 
нормативна уредба. Проектът е изложен в Община 
Пазарджик, ет. 5, стая 509. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародва-
нето в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения до 
общинската администрация.
4479

83. – Община Панагюрище съобщава, че на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от 
ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, постъпило 
искане вх. № ТСУ-5836 от 14.12.2020 г. на Венета 
Петрова Арахангелова и Кънчо Стефанов Инджов 
и Решение № 9 на Общинския експертен съвет 
по устройство на територията към общинската 
администрация – гр. Панагюрище, взето с про-
токол № 2 от 18.05.2021 г., Общинският съвет с 
Решение № 263 от 30.06.2021 г. одобрява проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – план за 
регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с 
идентификатор 55302.501.4100, участващ в УПИ 
ІV-4134 и V-4128 в кв. 255; УПИ І-4134, V-4100, VІ-
4100, VІІ-4100, VІІІ-4100, ІХ-4100, Х-4100, ХІ-4100 
и ХІІ-4100 в кв. 259; УПИ VІІ-157, VІІІ-159, Х-114, 
ХІ-114, ХІІ-115 и ХІІІ-116 в кв. 260 по плана на 
гр. Панагюрище, община Панагюрище, с който 
се заличават от действащия план УПИ ІV-4134 
и V-4128 в кв. 255; УПИ І-4134, V-4100, VІ-4100, 
VІІ-4100, VІІІ-4100, ІХ-4100, Х-4100, ХІ-4100 и ХІІ-
4100 в кв. 259; УПИ VІІ-157, VІІІ-159, Х-114, ХІ-114, 
ХІІ-115 и ХІІІ-116 в кв. 260 и се създават следните 
нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ІV-
4134, УПИ V-4128 и УПИ VІІІ-4186 „За ОДО“ в 
кв. 255; УПИ І-4340, УПИ V-4100, УПИ VІІ-4192, 
УПИ VІІІ-4191, УПИ ІХ-4190, УПИ Х-4189, УПИ 
ХІ-4188 и УПИ ХІІ-4187 в кв. 259; УПИ VІІ-157, 
УПИ VІІІ-159, УПИ Х-114, УПИ ХІ-4193 и УПИ 
ХІІ-115 в кв. 260 по плана на гр. Панагюрище, 
община Панагюрище, с предназначение „жилищно 
строителство“, устройствена зона – Жм, свобод-
ностоящо малкоетажно застрояване с височина до 
10 м, плътност на застрояване (Пзастр.) – 60 %, 
интензивност на застрояване (Кинт.) – 1,2, и 
минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %, 
съгласно приетата графична и текстова част на 
документацията, неразделна част от решението. 
Проектът се намира в общинската администра-
ция – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2, стая 
212, и може да се прегледа от заинтересуваните 
лица. Решението може да бъде оспорвано в 
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проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да се 
запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата 
на Община „Родопи“ и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
4412

685. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ 
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен 
проект за подробен устройствен план – парцела-
рен план (ПУП – ПП) за обект: „Нов кабел 1 kV 
за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ 
в УПИ 25.75 – жил. застр., и УПИ 25.62, съот-
ветстващи на ПИ с ид. 06477.25.75 и 06447.25.62, 
масив 25, м. Червенака по кадастралната карта 
на землище с. Брестник“. Проектното трасе пре-
минава през поземлени имоти с идентификатори 
06447.25.43, 06447.25.79, 06447.25.78 и 06447.25.63 
по кадастралната карта на землище с. Брестник, 
община „Родопи“. Дължината на трасето е 154 м 
съгласно приложените ПУП – парцеларен план, 
регистър на засегнатите имоти и обяснителна 
записка, изработени от лицензиран проектант. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да се запознаят с 
предложения ПУП – ПП в сградата на Община 
„Родопи“ и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
4413

311. – Община „Родопи“, област Пловдив, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 237, прието с протокол № 05 от 
4.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об-
ласт Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП 
за обект: „Трасе на уличен водопровод“, с цел 
присъединяване към водопроводната система 
на поземлен имот с ид. 61.776, м. Свети Петър, 
от ПНИ на с. Бойково, община „Родопи“, пред-
ставляващ застроена земеделска земя, попадаща 
под разпоредбите на § 4 ПЗРЗСПЗЗ. Трасето на 
водопровода преминава през имот с ид. 61.867 от 
ПНИ на с. Бойково – публична общинска собстве-
ност, с НТП – полски, ведомствен, горски, местен 
път, с дължина – 297 м, съгласно приложените 
ПУП – парцеларен план, част „ВиК“, регистър на 
засегнатите имоти и обяснителна записка, изра-
ботени от лицензиран проектант. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родо-
пи“ – област Пловдив.
4436

554. – Община „Родопи“, област Пловдив, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 285, прието с протокол № 06 от 
18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об-
ласт Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП 
за обект: „Външно ел. захранване на „Жилищна 
сграда с гараж“, в УПИ 066075 – жилищно строи-
телство, съответстващ на ПИ с ид. 47295.66.159, 
м. Исака, по кадастралната карта на с. Марково. 
Проектното трасе преминава през поземлени имо-
ти с идентификатори 47295.66.115, 47295.66.127 и 

47295.66.160 по кадастралната карта на с. Марково, 
община „Родопи“, дължината на трасето е 158 м 
съгласно приложените ПУП – парцеларен план, 
регистър на засегнатите имоти и обяснителна 
записка, изработени от лицензиран проектант. 
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решени-
ето подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ пред Ад-
министративния съд – Пловдив, чрез Общинския 
съвет „Родопи“ – област Пловдив.
4437

998. – Община „Родопи“, област Пловдив, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 286, прието с протокол № 06 от 
18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об-
ласт Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП 
за обект: „Изграждане на нова физическа ин-
фраструктура за ЕСМ от съществуваща оптична 
мрежа на „Нетгард“ – ООД, за захранване на 
нови абонати в м. Герена, масив 4, землище на 
с. Белащица, община „Родопи“. Проектното трасе 
преминава през поземлен имот с идентификатор 
47295.21.1074 по кадастралната карта на с. Мар-
ково, община „Родопи“, и поземлени имоти с 
идентификатори 03304.4.34, 03304.4.32 и 03304.4.33 
по кадастралната карта на с. Белащица, общи-
на „Родопи“, дължината на трасето е 746,80 м 
съгласно приложените ПУП – парцеларен план, 
регистър на засегнатите имоти и обяснителна 
записка, изработени от лицензиран проектант. 
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решени-
ето подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ пред Ад-
министративния съд – Пловдив, чрез Общинския 
съвет „Родопи“ – област Пловдив.
4438

678. – Община „Родопи“, област Пловдив, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 287, прието с протокол № 06 от 
18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об-
ласт Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП 
за обект: „Кабелна линия 1 kV за външно ел. 
захранване на „Жилищна сграда“, в УПИ 
I-259 – жилищно строителство, съответстващ 
на ПИ с ид. 47295.58.259, местност Землище 
Марково, по кадастралната карта на с. Марково. 
Проектното трасе преминава през поземлени 
имоти с идентификатори 47295.60.51 и 47295.58.260 
по кадастралната карта на с. Марково, община 
„Родопи“, дължината на трасето е 49 м съгласно 
приложените ПУП – парцеларен план, регистър 
на засегнатите имоти и обяснителна записка, из-
работени от лицензиран проектант. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родо-
пи“ – област Пловдив.
4439

588. – Община „Родопи“, област Пловдив, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 288, прието с протокол № 06 от 
18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об-
ласт Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП 
за обект: „Трасе за уличен довеждащ водопровод 
до УПИ 141017 – производствени и обслужващи 
дейности – печатна база, съответстващ на ПИ 
с ид. 141.17, м. Петров кладенец, землището на 
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с. Цалапица, община „Родопи“. Проектното трасе 
преминава през поземлени имоти с идентифи-
катори 78029.366.981, 78029.141.981, 78029.345.979, 
78029.345.989 и 78029.345.975 по кадастралната 
карта на землището на с. Цалапица, община 
„Родопи“, дължината на трасето е 463 м съгласно 
приложените ПУП – парцеларен план, регистър 
на засегнатите имоти и обяснителна записка, из-
работени от лицензиран проектант. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родо-
пи“ – област Пловдив.
4440

574. – Община „Родопи“, област Пловдив, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 289, прието с протокол № 06 от 
18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об-
ласт Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП 
за обект: „Външно ел. захранване на „Жилищна 
сграда“, в УПИ 32.118 – жилищно строителство, 
съответстващ на ПИ с ид. 47295.32.118, м. Фи-
данлъка, по кадастралната карта на с. Марково. 
Проектното трасе преминава през поземлен имот 
с идентификатор 59032.23.254 по кадастралната 
карта на с. Първенец, община „Родопи“, и по-
землени имоти с идентификатори 47295.32.97, 
47295.32.122 по кадастралната карта на с. Марково, 
община „Родопи“, дължината на трасето е 182 м 
съгласно приложените ПУП – парцеларен план, 
регистър на засегнатите имоти и обяснителна 
записка, изработени от лицензиран проектант. 
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решени-
ето подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ пред Ад-
министративния съд – Пловдив, чрез Общинския 
съвет „Родопи“ – област Пловдив.
4441

838. – Община „Родопи“, област Пловдив, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 290, прието с протокол № 06 от 
18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об-
ласт Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП 
за обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захран-
ване на „Жилищна сграда“, в УПИ 9.1209 – жи-
лищно строителство, съответстващ на ПИ с ид. 
03304.9.1209, масив 9, м. Арманица по кадастрал-
ната карта на землище с. Белащица. Проектното 
трасе преминава през поземлени имоти с иден-
тификатори 03304.9.1192, 03304.9.174, 03304.9.213 
по кадастралната карта на землище с. Белащица, 
община „Родопи“, дължината на трасето е 76 м 
съгласно приложените ПУП – парцеларен план, 
регистър на засегнатите имоти и обяснителна 
записка, изработени от лицензиран проектант. 
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решени-
ето подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ пред Ад-
министративния съд – Пловдив, чрез Общинския 
съвет „Родопи“ – област Пловдив.
4442

949. – Община „Родопи“, област Пловдив, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 291, прието с протокол № 06 от 
18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об-
ласт Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП 
за обект: „Външно електрозахранване с кабел 

1 kV“, за УПИ 030037 – център за гуми и сервиз, 
съответстващ на поземлен имот с идентификатор 
06077.30.258 по кадастралната карта на с. Брани-
поле, м. Нешовица. Проектното трасе преминава 
през поземлени имот с идентификатори 06077.20.51, 
06077.20.52, 06077.10.546, 06077.10.548, 06077.30.142 
и 06077.30.257 по кадастралната карта на с. Бра-
ниполе, община „Родопи“, дължината на трасето 
е 82,08 м съгласно приложените ПУП – парце-
ларен план, регистър на засегнатите имоти и 
обяснителна записка, изработени от лицензиран 
проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Пловдив, чрез 
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
4443

858. – Община „Родопи“, област Пловдив, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 292, прието с протокол № 06 
от 18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родо-
пи“ – област Пловдив, е одобрен проект на 
ПУП – ПП за обект: „Нов кабел 1 kV за външно 
ел. захранване на „Жилищна сграда, гаражи, 
два магазина за промишлени стоки“, в УПИ IV-
018004 – жилищно застрояване, съответстващ на 
ПИ с ид. 03304.18.262, масив 18, м. Живака, по 
кадастралната карта на землище с. Белащица. 
Проектното трасе преминава през поземлени 
имоти с идентификатори 03304.18.74, 03304.18.75, 
03304.18.79, 03304.18.208, 03304.18.266 и 03304.18.345 
по кадастралната карта на землище с. Белащица, 
община „Родопи“, дължината на трасето е 358 м 
съгласно приложените ПУП – парцеларен план, 
регистър на засегнатите имоти и обяснителна 
записка, изработени от лицензиран проектант. 
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решени-
ето подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ пред Ад-
министративния съд – Пловдив, чрез Общинския 
съвет „Родопи“ – област Пловдив.
4444

668. – Община „Родопи“, област Пловдив, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 293, прието с протокол № 06 от 
18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об-
ласт Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП 
за обект: „Кабелна линия 1 kV за външно ел. 
захранване на „Две жилищни сгради, площадка 
за паркиране и ограда“, в УПИ 78.417 – жилищ-
но строителство, съответстващ на ПИ с ид. 
47295.78.417, м. Зандана, по кадастралната карта 
на с. Марково. Проектното трасе преминава през 
поземлени имоти с идентификатори 47295.78.327, 
47295.78.328, 47295.90.120, 47295.119.54 и 47295.78.418 
по кадастралната карта на с. Марково, община 
„Родопи“, дължината на трасето е 260 м съгласно 
приложените ПУП – парцеларен план, регистър 
на засегнатите имоти и обяснителна записка, из-
работени от лицензиран проектант. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родо-
пи“ – област Пловдив.
4445
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619. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
с Решение № 295, прието с протокол № 06 от 
18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об-
ласт Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП за 
обект: „Основен ремонт на горски автомобилен път 
от километър 7+508 до километър 7+838 (етап 2), 
намиращ се в местността Тъмраш, в землището 
на с. Лилково, община „Родопи“. Проектното 
трасе преминава през поземлени имоти с иден-
тификатори 43671.10.821, 43671.10.822, 43671.10.814, 
43671.10.702 и 43671.10.823 по кадастралната карта 
на землище с. Лилково, като засегнатите имоти 
от сервитутната зона на трасето са поземлени 
имоти с идентификатори 43671.10.821, 43671.10.822, 
43671.10.814, 43671.10.33, 43671.10.702 и 43671.10.823 
по кадастралната карта на землище с. Лилково 
съгласно приложените ПУП – парцеларен план, 
регистър на засегнатите имоти и обяснителна 
записка, изработени от лицензиран проектант. 
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решени-
ето подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ пред Ад-
министративния съд – Пловдив, чрез Общинския 
съвет „Родопи“ – област Пловдив.
4446

52. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за под-
робен устройствен план (ПУП) – парцеларен план 
за трасе на „Кабелна линия НН“ от съществуващ 
МТП 20/0,4 kV в поземлен имот с идентификатор 
61813.660.2 до ГЕТ – съоръжение на техническата 
инфраструктура за захранване на обект „Спортен 
център“, в поземлен имот № 61813.621.14, м. Са-
ровица, землище на гр. Разлог, община Разлог, 
с възложител „Про Инвест – Разлог“ – ООД, 
представлявано от Георги Фарфаров. Трасето 
минава през имоти – публична собственост на 
Община Разлог, с дължина 254,50 м. Проектът 
е изложен в стая № 306 на Община Разлог. 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 
за подробен устройствен план до общинската 
администрация.
4481

1. – Община гр. Садово, област Пловдив, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните лица, че с Решение № 226, 
взето с протокол № 23 от заседание на Общин-
ския съвет – Садово, проведено на 17.06.2021 г., 
е одобрен проект за ПУП – ПП за линеен обект 
на техническата инфраструктура: обект: „Ка-
белна линия 20 kV от п/ст „Станимака“ (ПИ 
00702.23.28), Асеновград, до в/ст „Катуница“ 
(ПИ 36676.69.314), с. Катуница, община Садово“; 
подобект: „Кабелна линия 20 kV от каб. муфи 
(ПИ 00702.23.4), Асеновград, до в/ст „Катуница“ 
(ПИ 36676.69.314), с. Катуница, община Садово“. 
Проектът е на разположение в сградата на об-
щината – ул. Иван Вазов № 2, ет. 3, гр. Садово. 
Решението може да бъде обжалвано от заинте-
ресуваните лица по реда на чл. 215 от Закона за 
устройство на територията до Административния 
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнарод-
ването му в „Държавен вестник“. Жалбите се 

подават чрез Общинския съвет – Садово, до 
Административния съд – Пловдив, по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.
4447

677. – Община Сърница на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за разглеж-
дане и одобряване проект на ПУП – парцеларен 
план за трасе на нов подземен електропровод, 
кабел НН, достигащ до ПИ 70648.171.57 в мест-
ността Орлино, по КК на гр. Сърница, община 
Сърница. Съгласно изготвения проект трасето 
на подземния електропровод е проектирано да 
започва от съществуващ трафопост „МТТ Към-
пинг Орлино“ ПИ 70648.1.529 (частна общинска 
собственост), преминава през полски път ПИ 
70648.172.414 (публична общинска собственост) и 
местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска 
собственост) и достига до границата на имота 
на възложителя – ПИ 70648.171.57. Имотите 
се намират в местността Орлино по КК на 
гр. Сърница, община Сърница. Дължината на 
проектното трасе е 297 м. Сервитутните ивици 
на трасето са съобразени с действащата норма-
тивна 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 обнародване на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“ да 
представят в деловодството на Община Сърница 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта.
4449

678. – Община Сърница на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за разглеж-
дане и одобряване проект на ПУП – парцелен 
план за трасе на нов подземен електропровод, 
кабел НН, достигащ до ПИ 70648.172.43 в мест-
ността Орлино, по КК на гр. Сърница, община 
Сърница. Съгласно изготвения проект трасето 
на подземния електропровод е проектирано да 
започва от съществуващ трафопост „МТТ Към-
пинг Орлино“ ПИ 70648.1.529 (частна общинска 
собственост), преминава през полски път ПИ 
70648.172.414 (публична общинска собственост) и 
полски път ПИ 70648.1.524 (публична общинска 
собственост) и достига до границата на имота 
на възложителя – ПИ 70648.172.43. Имотите се 
намират в местността Орлино по КК на гр. Сър-
ница, община Сърница. Дължината на проектното 
трасе е 287 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 заинтересуваните лица в едномесе-
чен срок от датата на обнародване на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“ да представят 
в деловодството на Община Сърница писмени 
възражения, предложения и искания по проекта.
4448

65. – Община с. Струмяни, област Благоев-
град, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава 
на заинтересованите лица, че е изготвен проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – парцела-
рен план (ПП) по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за 
осигуряване на транспортен достъп до ПСОВ в 
поземлен имот с идентификатор 49686.36.32, с 
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номер по предходен план: 036032, намиращ се в 
м. Средна Валта, земл. на с. Микрево, община 
Струмяни, област Благоевград, с площ 3000 кв. м, 
НТП – нива, трайно предназначение на територи-
ята – земеделска, по КККР, одобрени със Заповед 
№ РД-18-498 от 25.07.2019 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, общинска собственост, съ-
гласно нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 14, т. I, рег. 75, дело № 13 от 
1.02.2021 г., с цел точното определяне на площите 
и дължините на засегнатите от ограничение в 
ползването имоти, през които транспортният 
достъп е проектиран да преминава. Транспорт-
ният достъп засяга поземлени имоти с иденти-
фикатори: 49686.30.26, 49686.30.52, 49686.31.62, 
49686.31.64, 49686.31.65, 49686.32.13, 49686.32.14, 
49686.32.15, 49686.32.16, 49686.32.58, 49686.36.10, 
49686.36.11, 49686.36.12, 49686.36.13, 49686.36.14, 
49686.36.108, 49686.36.142, 49686.36.147, 49686.36.148 
и 49686.36.149 по КККР на с. Микрево, земл. на 
с. Микрево, община Струмяни. Трасето на транс-
портния достъп се предвижда да преминава през 
поземлени имоти с идентификатори: 49686.30.26, 
49686.30.52, 49686.31.62, 49686.31.64, 49686.31.65, 
49686.32.13, 49686.32.14, 49686.32.15, 49686.32.16, 
49686.32.58, 49686.36.10, 49686.36.11, 49686.36.12, 
49686.36.13, 49686.36.14, 49686.36.108, 49686.36.142, 
49686.36.147, 49686.36.148 и 49686.36.149 по КККР 
на с. Микрево, земл. на с. Микрево, община 
Струмяни. Проектът за ПУП – ПП е изложен 
в кабинет № 306, ет. 3, отдел ТСУ в сградата 
на общинската администрация – Струмяни. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да направят пис-
мени възражения, предложения и искания по 
така изработения проект до общинската адми-
нистрация – Струмяни.
4420

69. – Община с. Струмяни, област Благоев-
град, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава 
на заинтересованите лица, че е изготвен проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – парцела-
рен план (ПП) по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ на 
кабелна линия (КЛ) СрН 20 kV за ТП ПСОВ в 
поземлен имот с идентификатор 49686.36.32, с 
номер по предходен план: 036032, намиращ се в 
м. Средна Валта, земл. на с. Микрево, община 
Струмяни, област Благоевград, с площ 3000 кв. м, 
НТП – нива, трайно предназначение на територи-
ята – земеделска, по КККР, одобрени със Заповед 
№ РД-18-498 от 25.07.2019 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, общинска собственост, съ-
гласно нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 14, т. I, рег. 75, дело № 13 от 
1.02.2021 г., с цел точното определяне на площите 
и дължините на засегнатите от ограничение в 
ползването имоти, през които трасето е проек-
тирано да преминава. Трасето и сервитутът на 
кабелната линия засягат поземлени имоти с иден-
тификатори: 49686.30.26, 49686.30.52, 49686.31.65, 
49686.36.14, 49686.36.142, 49686.36.147, 49686.36.148 
и 49686.36.149 по КККР на с. Микрево, земл. на 
с. Микрево, община Струмяни. Сервитутната 
ивица по оста на трасето е предвидено да бъде с 
широчина 4 м – по 2 м от двете страни. Трасето на 
кабелната линия се предвижда да преминава през 
поземлени имоти с идентификатори: 49686.30.26, 

49686.30.52, 49686.31.65, 49686.36.14, 49686.36.142, 
49686.36.147, 49686.36.148 и 49686.36.149 по КККР 
на с. Микрево, земл. на с. Микрево, община 
Струмяни. Проектът за ПУП – ПП е изложен 
в кабинет № 306, ет. 3, отдел ТСУ в сградата 
на общинската администрация – Струмяни. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да направят пис-
мени възражения, предложения и искания по 
така изработения проект до общинската адми-
нистрация – Струмяни.
4421

Върховният административен съд на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпило оспорване от Мариян Минков 
от гр. Севлиево на разпоредбите на чл. 3, ал. 1, 
т. 4 – 10 от Методиката за извършване на инди-
видуална оценка на потребностите от подкрепа 
за хората с увреждания и т. 4.4.1, 4.4.2 и 4.4.3 от 
част 4 и т. 5.5.1 и 5.5.3 от част 5 от приложение 
№ 2 към чл. 3 от нея, приета с Постановление 
№ 64 от 29.03.2019 г. на Министерския съвет, обн., 
ДВ, бр. 27 от 2.04.2019 г., в сила от 1.04.2019 г., 
по което е образувано адм. д. № 6525/2021 г. 
по описа на Върховния административен съд, 
насрочено за 10.11.2021 г. от 11 ч.
4417

Върховният административен съд на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпила жалба от Л. П. Герджиков срещу 
Наредба № 2 за вписването, квалификацията и 
възнагражденията на вещите лица, издадена от 
министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 50 
от 3.07.2015 г.; изм., бр. 28 от 8.04.2016 г.; изм. и 
доп., бр. 82 от 5.10.2018 г., по която е образувано 
адм. д. № 5508/2021 г. по описа на Върховния 
административен съд, І колегия, VІІІ отделение, 
насрочено за 16.02.2022 г. от 9 ч., 2-ра зала.
4482

Административният съд – Бургас, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админи-
стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че 
е постъпило оспорване от Окръжната проку-
ратура – Бургас, против чл. 46, ал. 1 и чл. 52, 
ал. 1, т. 4 от Наредбата за определяне размера 
на местните данъци на територията на община 
Сунгурларе. По оспорването е образувано адм. 
дело № 1451/2021 г.
4454

Административният съд – Пазарджик, ХІ 
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК 
съобщава, че е образувано дело по жалбата на 
Лъчезар Димитров Кръстев с ЕГН 7108153548 
от гр. Пазарджик, ул. Ген. Гурко № 24, против 
разпоредбата на чл. 16, ал. 7 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на об-
щина Пазарджик, приета с Решение № 241 от 
2020 г., взето с протокол № 15 от 22.12.2020 г. 
на Общинския съвет – Пазарджик. По жалбата 
е образувано адм. д. № 713/2021 г. по описа на 
Административния съд – Пазарджик.
4424
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Окръжният съд – Пазарджик, призовава 
ответника Хасим Хот, роден на 21.09.1992 г. в 
Република Сърбия, без регистриран постоянен и 
настоящ адрес в Република България, да се яви в 
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ в канцеларията на съда на адрес: гр. 
Пазарджик, ул. Хан Крум № 3, за получаване на 
препис от исковата молба с приложенията по гр. 
дело № 479/2021 г. по описа на Окръжния съд – Па-
зарджик. В случай че ответникът не се яви, за да 
получи съдебните книжа в указания срок, делото 
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4455

Кюстендилският районен съд, единадесети 
граждански състав, призовава Кайзар/Ишфак, 
роден на 10.06.1978 г. в Пакистан, гражданин на 
Пакистан, с неизвестен адрес в чужбина и в Ре-
публика България, като ответник по гр. д. № 583 
от описа на съда за 2021 г. в двуседмичен срок 
от обнародването на настоящото съобщение в 
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на 
Районния съд – Кюстендил, за да получи препис 
от исковата молба и приложенията към нея, депо-
зирана от Павлина Димитрова Атанасова с ЕГН 
9110302836, с която против него е предявен иск с 
правно основание чл. 49, ал. 1 от СК – за прекра-
тяване на сключения между страните граждански 
брак. В едномесечен срок от получаването им 
ответникът може да подаде отговор на исковата 
молба по реда на чл. 131 от ГПК. Ако ответникът 
не се яви за получаване на съдебните книжа в 
указания срок, съдът ще му назначи особен пред-
ставител – арг. от разп. на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4425

Районният съд – Пловдив, гражданска ко-
легия, XІІІ граждански състав, съобщава на 
Венцислав Георгиев Кекеманов, ЕГН 6511294626, 
с неизвестен адрес, че е ответник по гр. д. 
№ 4250/1996 г. по описа на Районния съд – Плов-
див, XІІІ граждански състав, образувано по искова 
молба на Виктория Среброва Киречева за допус-
кане на съдебна делба, както и че следва да се 
яви в деловодството на Районния съд – Пловдив, 
ХІІІ граждански състав, в двуседмичен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“, за да получи 
препис от исковата молба и приложенията є за 
писмен отговор в едномесечен срок от получа-
ването им съгласно чл. 131, ал. 1 ГПК, тъй като 
в противен случай ще му бъде назначен особен 
представител по делото.
4418

Самоковският районен съд призовава Олга 
Викторовна Костова, гражданка на Руската фе-
дерация, родена на 22.03.1968 г. в гр. Красноярск, 
Руска федерация, без регистриран постоянен и 
настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в 
чужбина, в двуседмичен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията 
на Самоковския районен съд, за да получи в 
качеството на ответница по гр. д. № 633/2021 г. 
по описа на Самоковския районен съд препис 
от исковата молба на Димитър Георгиев Костов, 
подадена с правно основание чл. 49 СК, ведно с 
приложенията към нея и разпореждането на съда 
по чл. 131 ГПК. Ответницата да посочи съдебен 
адрес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4484

Окръжният съд – Монтана, на основание 
чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд 
е образувано гр. д. № 174/2021 г. по предявено на 
21.06.2021 г. мотивирано искане (искова молба) от 

Комисията за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имуще-
ство, София, пл. Света Неделя № 6, представля-
вана от председателя Сотир Стефанов Цацаров, 
за отнемане в полза на държавата на следното 
имущество на стойност 29 869,24 лв. от Калин 
Огнянов Радулов, ЕГН 8211143221, с постоянен и 
настоящ адрес: Берковица, кв. Раковица, ул. 1-ви 
май № 63, и Надежда Милчова Бельовска, ЕГН 
8507272831, с постоянен и настоящ адрес: Бер-
ковица, кв. Раковица, ул. 1-ви май № 63, с цена 
на иска 29 869,24 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ:

 – Лек автомобил, марка „БМВ“, модел 535 Д, 
рег. № М7235ВР, дата на първа регистрация 
24.07.2007 г., с рама WBANX91040CU44806, дви-
гател № 306D526656600, цвят – зелен, придобит 
на 28.05.2019 г., подлежащ на отнемане в полза 
на държавата от Надежда Милчова Бельовска и 
Калин Огнянов Радулов, с пазарна стойност към 
настоящия момент в размер 14 300 лв.

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

 – Сумата в общ размер 4498,41 лв., представля-
ваща получени парични преводи чрез системата 
на „Уестърн Юнион“ от проверяваното лице през 
2018 г. и 2019 г. в „Юробанк България“ – АД, 
подлежаща на отнемане в полза на държавата 
от Калин Огнянов Радулов.

На основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

 – Сумата в размер 1700 евро (с левова рав-
ностойност 3324,91 лв.), иззети с протокол за 
претърсване и изземване от 20.06.2019 г. от адрес: 
Берковица, кв. Раковица, ул. 1-ви май № 63, по 
ДП № 82/2019 г. по описа на ГД БОП – МВР, 
подлежащи на отнемане в полза на държавата 
от Калин Огнянов Радулов.

 – 20 броя накити под формата на обеци, 
пръстени и верижки (с пазарна стойност към 
настоящия момент в размер 7745,92 лв.), иззе-
ти с протокол за претърсване и изземване от 
20.06.2019 г. от адрес: Берковица, кв. Раковица, 
ул. 1-ви май № 63, по ДП № 82/2019 г. по описа 
на ГД БОП – МВР, подлежащи на отнемане в 
полза на държавата от Калин Огнянов Радулов.

Производството по делото е насрочено за раз-
глеждане в първо открито съдебно заседание на 
4.11.2021 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Монтана.

В двумесечен срок от обнародването на на-
стоящото обявление в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да предявят своите 
претенции върху имуществото.
4404

Окръжният съд – Монтана, на основание 
чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия 
съд е образувано гр. д. № 177/2021 г. по подадена 
на 22.06.2021 г. искова молба от Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, София, пл. 
Света Неделя № 6, представлявана от председателя 
Сотир Стефанов Цацаров, за отнемане в полза 
на държавата имущество на стойност 6521,46 лв. 
от Калоян Огнянов Радулов, ЕГН 8211143242, с 
постоянен и настоящ адрес: гр. Берковица, кв. 
Раковица, ул. 1-ви май № 63, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ:

 – Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел 
180 С, рег. № М5771ВК, дата на първа регистрация 
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22.08.1995 г., с рама WDB2020181A152517, двигател 
№ 11192010083422, цвят – черен, с пазарна стой-
ност към настоящия момент в размер 1800 лв.

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

 – Сумата в общ размер 3979,40 лв., представ-
ляваща вноски на каса от проверяваното лице 
по сметка в „Банка ДСК“ – ЕАД.

 – Сумата в общ размер 742,06 лв., представ-
ляваща вноски на каса от проверяваното лице 
по сметка в „Банка ДСК“ – ЕАД.

Производството по делото е насрочено за раз-
глеждане в първо открито съдебно заседание на 
11.11.2021 г. от 10,00 ч. в Окръжния съд – Монтана.

В двумесечен срок от обнародването на насто-
ящото обявление в „Държавен вестник“ третите 
заинтересовани лица могат да предявят своите 
претенции върху имуществото.
4483

Русенският окръжен съд в закрито заседа-
ние с определение от 1.07.2021 г. обявява, че в 
съда на 13.05.2021 г. по мотивирано искане с 
вх. № 2677/13.05.2021 г. от Комисията за про-
тиводействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, чрез предсе-
дателя Сотир Стефанов Цацаров, срещу Красимир 
Ангелов Михайлов, ЕГН 7409185387, с постоянен 
и настоящ адрес: гр. Бяла, област Русе, ул. Искър 
№ 1, и Мая Николова Михайлова, ЕГН 7405015490, 
с постоянен и настоящ адрес: гр. Бяла, област 
Русе, ул. Камчия № 2, е образувано гр. дело 
№ 323/2021 г. относно отнемане в полза на дър-
жавата на имущество на стойност 3 130 741,44 лв. 
на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ. Иска 
се отнемане в полза на държавата на следното 
имущество:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от Красимир Ангелов Михайлов с 
ЕГН 7409185387 с цена на иска в размер 111 655 лв.:

 – сумата в размер 111 655 лв., представляваща 
вноски на каса и налична към края на проверя-
вания период, от разплащателна сметка в левове 
с IBAN BG27UBBS 80021001296240, с титуляр 
Красимир Ангелов Михайлов в „Обединена бъл-
гарска банка“ – АД.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от Красимир Ангелов Михайлов с 
ЕГН 7409185387 и Мая Николова Михайлова, ЕГН 
7405015490, с цена на иска в размер 547 509,31 лв.:

 – апартамент № 3 на първи етаж във вход № 2 
на жилищен блок „Биляна“, със застроена площ 
103,50 кв. м, състоящ се от: две стаи, дневна, кухня, 
коридор и сервизни помещения, при граници за 
апартамента: апартамент № 2, стълбищна клетка и 
терен на блока, заедно с избено помещение № 3 с 
площ 6,24 кв. м, при граници: от две страни терен 
на блока, изба № 2 и коридор, заедно с 4,536 % 
ид.ч. от общите части на сградата, изброени в 
чл. 38 от Закона за собствеността, и 117,568 ид.ч. 
от правото на строеж върху терена на блока, по-
строен в поземлен имот № 2261 по кадастралния 
план на гр. Бяла, област Русе, идентичен с част 
от УПИ ІІІ-995, 996, в кв. 84 по регулационния 
план на гр. Бяла, при граници за ПИ: бул. Стефан 
Стамболов, ПИ-992, ПИ-2259, ПИ-2260 и от две 
страни – река Беленска река; пазарната стойност 
към настоящия момент – 48 000 лв.;

 – урегулиран поземлен имот ІІ-2262 в кв. 89 
по регулационния план на гр. Бяла, област Русе, 
одобрен със Заповед № 117 от 1983 г. и Заповед 

№ РД-11-84 от 18.05.2000 г. за ЧИЗРП, и двете 
на Община Бяла, целият с площ по регулация 
250 кв. м, заедно с построените в него: 1. дву-
етажна сграда – техническа работилница, със 
застроена площ 60 кв. м, разположена на уличната 
регулационна линия към ул. Отец Паисий и ул. 
Братя Миладинови; и 2. производствена сгра-
да – работилница, със застроена площ 60 кв. м, 
разположена на страничната регулационна линия 
към УПИ І, кв. 89, и на уличната регулационна 
линия към ул. Братя Миладинови, заедно с всич-
ки подобрения в имота, при граници и съседи: 
ул. Отец Паисий, ул. Братя Миладинови, УПИ 
І-1070 – на продавача; пазарната стойност към 
настоящия момент – 130 000 лв.;

 – имот № 082014 с площ 3,999 дка, начин на 
трайно ползване: гора в земеделски земи, кате-
гория на земята при неполивни условия: пета, 
намиращ се в м. Чигрет, при граници и съседи: 
имот № 082011 – нива на насл. на Велико Тодоров 
Узунангелов и др., имот № 000018 – полски път 
на Община Бяла, имот № 000175 – полски път 
на Община Бяла, имот № 082016 – гора в зем. 
земи на Русанка Великова Михнева; върху имота 
има следните ограничения: трайните насажде-
ния да се опазват и стопанисват в съответствие 
с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизаци-
онния срок; и имот № 183003 с площ 7,997 дка, 
начин на трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: трета, намиращ 
се в м. Полето, при граници и съседи: имот 
№ 183010 – тр. насаждения на Тодор Василев 
Гаджев и др., имот № 183009 – нива на насл. на 
Йордан Богданов Кулев, имот № 279071 – др. 
селскостоп. т. на Държавен поземлен фонд – МЗГ, 
имот № 000681 – полски път на Община Бяла, 
имот № 183001 – нива на Красимир Ангелов 
Михайлов; пазарната стойност към настоящия 
момент – 8400 лв.;

 – 1. поземлен имот с идентификатор 
07603.501.1920 по кадастралната карта и кадас-
тралните регистри на гр. Бяла, община Бяла, 
област Русе (одобрени със Заповед № РД-18-130 от 
27.12.2016 г. на и.д. на АГКК), при граници и съ-
седи: 07603.501.2922, 07603.501.2923, 07603.501.1921, 
07603.501.3154, целият с площ 680 кв. м, трайно 
предназначение на територията – урбанизирана, 
начин на трайно ползване: ниско застрояване – (10 
м), стар идентификатор – няма, номер по предхо-
ден план: 1920, кв. 73, заедно с построените в 
него: 1.1. сграда с идентификатор 07603.501.1920.1, 
предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 
със застроена площ 58 кв. м, брой етажи – един; 
1.2. сграда с идентификатор 07603.501.1920.2, пред-
назначение: селскостопанска сграда, със застроена 
площ 30 кв. м, брой етажи – един, заедно с всич-
ки подобрения и насаждения в имота, съгласно 
скица № 15-304926, издадена на 28.06.2017 г.; 2. 
поземлен имот с идентификатор 07603.501.2923 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Бяла, община Бяла, област Русе (одобрени 
със Заповед № РД-18-130 от 27.12.2016 г. на и.д. 
на АГКК), при граници и съседи: 07603.501.2920, 
07603.501.1919, 07603.501.2924, 07603.501.3154, 
07603.501.1921, целият с площ 645 кв. м, трайно 
предназначение на територията – урбанизирана, 
начин на трайно ползване: ниско застроява-
не – (10 м), стар идентификатор – няма, номер 
по предходен план: 2923, кв. 73, заедно с всички 
подобрения и насаждения в имота, съгласно 
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скица № 15-304934, издадена на 28.06.2017 г.; 3. 
поземлен имот с идентификатор 07603.501.2924 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Бяла, община Бяла, област Русе (одобрени 
със Заповед № РД-18-130 от 27.12.2016 г. на и.д. 
на АГКК), при граници и съседи: 07603.501.2923, 
07603.501.1919, 07603.501.2589, 07603.501.2593, 
07603.501.3070, целият с площ 843 кв. м, трайно 
предназначение на територията – урбанизирана, 
начин на трайно ползване: ниско застроява-
не – (10 м), стар идентификатор – няма, номер 
по предходен план: 2924, кв. 73, заедно с всички 
подобрения и насаждения в имота, съгласно 
скица № 15-304935, издадена на 28.06.2017 г.; и 4. 
поземлен имот с идентификатор 07603.501.2922 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Бяла, община Бяла, област Русе (одобрени 
със Заповед № РД-18-130 от 27.12.2016 г. на и.д. 
на АГКК), при граници и съседи: 07603.501.1920, 
07603.501.1921, 07603.501.3154, целият с площ 
589 кв. м, трайно предназначение на територи-
ята – урбанизирана, начин на трайно ползване: 
ниско застрояване – (10 м), стар идентифика-
тор – няма, номер по предходен план: 2922, кв. 
73, заедно с всички подобрения и насаждения в 
имота, съгласно скица № 15-304931, издадена на 
28.06.2017 г.; пазарната стойност на имотите към 
настоящия момент – 30 000 лв.;

 – право на строеж, придобито от Община Бяла 
за изграждане на търговска сграда с височина до 
2 етажа и разгъната застроена площ до 180 кв. м 
върху следния недвижим имот – частна общинска 
собственост (актуван в АЧОС № 3349/7.08.2017 г. на 
Община Бяла, вписан в Службата по вписванията, 
вх. рег. № 2785/8.08.2017 г., акт № 78, том 8, дело 
№ 1993/2017 г., им. п. ДВР № 2777), намиращ се 
в гр. Бяла, област Русе, представляващ урегу-
лиран поземлен имот (УПИ) IX – обществено 
обслужване, в кв. 177 по регулационния план на 
гр. Бяла, идентичен с поземлен имот с идентифи-
катор 07603.501.2343 по кадастралната карта на гр. 
Бяла, съгласно скица № 15-376132-4.08.2017 г. на 
СГКК – Русе, и скица № 176/5.06.2017 г. с виза за 
проектиране от главния архитект на Община Бяла 
при граници на поземления имот с идентифика-
тор 07603.501.2343: 07603.501.3015, 07603.501.3194, 
07603.501.945, 07603.501.3016; граници на учреде-
ното право на строеж: от две страни терен на 
имота, от две страни УПИ VIII – озеленяване и 
улица; пазарната стойност към настоящия мо-
мент – 69 209,31 лв.;

 – самостоятелен обект в сграда с иденти-
фикатор 07603.501.1064.2.3 по КККР с площ 
19,73 кв. м, с предназначение: за търговска 
дейност, брой нива на обекта: 1, прилежащи 
части: 13,91 % ид. части от общите части на 
сградата, построена 1992 г., ниво: 1, съседни са-
мостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 
07603.501.1064.2.4, 07603.501.1064.2.2, под обекта: 
няма, над обекта: няма, адрес на сградата: гр. 
Бяла, п.к. 7100, пл. Петко Р. Славейков, ет. 1, 
обект 3, съгласно схема № 15-489567-6.10.2017 г. 
и АЧОС № 3359/24.08.2017 г.; пазарната стойност 
към настоящия момент – 33 000 лв.;

 – самостоятелен обект в сграда с иденти-
фикатор 07603.501.1064.2.2 по КККР с площ 
20,00 кв. м, с предназначение: за търговска 
дейност, брой нива на обекта: 1, прилежащи 
части: 14,10 % ид. части от общите части на 
сградата, построена 1992 г., ниво: 1, съседни са-
мостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 
07603.501.1064.2.3, 07603.501.1064.2.1, под обекта: 

няма, над обекта: няма, адрес на сградата: гр. 
Бяла, п.к. 7100, пл. Петко Р. Славейков, ет. 1, 
обект 2, съгласно схема № 15-489561-6.10.2017 г. 
и АЧОС № 3359/24.08.2017 г.; пазарната стойност 
към настоящия момент – 34 000 лв.;

 – самостоятелен обект в сграда с идентифика-
тор 07603.501.1064.2.1 по КККР с площ 20,39 кв. м, 
с предназначение: за търговска дейност, брой 
нива на обекта: 1, прилежащи части: 14,36 % ид. 
части от общите части на сградата, построена 
1992 г., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в 
сградата: на същия етаж: 07603.501.1064.2.2, под 
етажа: няма, над етажа: няма, адрес на сградата: 
гр. Бяла, п.к. 7100, пл. Петко Р. Славейков, ет. 1, 
обект 1, съгласно схема № 15-489558-6.10.2017 г. 
и АЧОС № 3359/24.08.2017 г.; пазарната стойност 
към настоящия момент – 35 000 лв.;

 – самостоятелен обект в сграда с иденти-
фикатор 07603.501.1064.2.4 по КККР с площ 
20,05 кв. м, с предназначение: за търговска 
дейност, брой нива на обекта: 1, прилежащи 
части: 14,13 % ид. части от общите части на 
сградата, построена 1992 г., ниво: 1, съседни са-
мостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 
07603.501.1064.2.5, 07603.501.1064.2.3, под обекта: 
няма, над обекта: няма, адрес на сградата: гр. 
Бяла, п.к. 7100, пл. Петко Р. Славейков, ет. 1, 
обект 4, съгласно схема № 15-489571-6.10.2017 г. 
и АЧОС № 3359/24.08.2017 г.; пазарната стойност 
към настоящия момент – 33 000 лв.;

 – самостоятелен обект в страда с иденти-
фикатор 07603.501.1064.2.5 по КККР с площ 
40,27 кв. м, с предназначение: за търговска 
дейност, брой нива на обекта: 1, прилежащи 
части: 28,38 % ид. части от общите части на 
сградата, построена 1992 г., ниво: 1, съседни са-
мостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 
07603.501.1064.2.6, 07603.501.1064.2.4, под обекта: 
няма, над обекта: няма, адрес на сградата: гр. 
Бяла, п.к. 7100, пл. Петко Р. Славейков, ет. 1, 
обект 5, съгласно схема № 15-489576-6.10.2017 г. 
и АЧОС № 3359/24.08.2017 г.; пазарната стойност 
към настоящия момент – 54 000 лв.;

 – самостоятелен обект в сграда с идентифи-
катор 63427.2.5101.1.102 съгласно кадастралната 
карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. 
Русе, одобрени със Заповед № 18-18 от 16.05.2007 г. 
на изпълнителния директор на АК, с адрес на 
самостоятелния обект: гр. Русе, бул. Липник № 5, 
ет. 1, обект 1.102, който самостоятелен обект се 
намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 63427.2.5101, предназначение на 
самостоятелния обект: за търговска дейност, на 
едно ниво, посочена в документа площ: 36,56 кв. м, 
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на 
същия етаж: 63427.2.5101.1.103, 63427.2.5101.1.109, 
под обекта: 63427.2.5101.1.396, над обекта: няма, 
прилежащи части: 0,25 % ид. части от общите 
части на сградата и от правото на строеж върху 
поземления имот; пазарната стойност към на-
стоящия момент – 50 000 лв.;

 – лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 
6 Олроуд 3.0 ТДИ“, с рег. № Р4994ВТ, рама 
№ WAUZZZ4F98N025328, двигател № ASB098973; 
пазарна стойност към настоящия момент –  
10 900 лв.;

 – товарен автомобил , марка „Мерце -
дес“, модел „709“, с рег. № Р2729КА, рама 
№ WDB67300115253364, двигател № 36490610032921; 
пазарна стойност към настоящ момент – 2800 лв.;

 – лек автомобил , марка „Ауди“, мо -
дел „А 6 Олроуд“, с рег. № Р7267КК, рама 



БРОЙ 62  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  103   

№ WAUZZZ4BZ1N152275, двигател № АКЕ069304; 
пазарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.;

 – товарен автомобил, марка „Фолксва-
ген“, модел „Кади“, с рег. № Р4668АР, рама 
№ WVIZZZ9kZ2R500413, двигател № AYQ025048; 
пазарна стойност към настоящия момент – 1700 лв.;

 – челен товарач, марка „Цепелин“, модел „ЗЛ 
8 Ц“, с рег. № Р03581, рама № ZL8C/2336; пазарна 
стойност към настоящия момент – 3500 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 и 146 от ЗПКОНПИ от Красимир Ангелов 
Михайлов с ЕГН 7409185387 с цена на иска в размер 
41 260 лв.:

 – сумата в размер 41 260 лв., представляваща 
паричната равностойност и налична към края на 
проверявания период, от разплащателна сметка в 
левове с IBAN BG27UBBS80021001296240 с титу-
ляр Красимир Ангелов Михайлов в „Обединена 
българска банка“ – АД, за отчуждените имоти, 
а именно:

поземлен имот с идентификатор 53905.96.9 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област 
Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-
1667 от 27.09.2018 г. на изпълнителния директор 
на АГКК, с последно изменение на заповед: няма 
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес 
на поземления имот: местност Лозята, с площ: 
2505 кв. м, с трайно предназначение на терито-
рията: земеделска, с начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при неполивни условия: 
7, стар идентификатор: няма, номер по предходен 
план: 096009, при съседи: 53905.96.10, 53905.96.4, 
53905.96.45, 53905.96.8;

поземлен имот с идентификатор 53905.76.1 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Ве-
лико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-1667 
от 27.09.2018 г. на изпълнителния директор на 
АГКК, с последно изменение на заповед: няма 
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес 
на поземления имот: местност Доорукбаши, с 
площ: 16 005 кв. м, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, с начин на трайно полз-
ване: нива, категория на земята при неполивни 
условия: 6, стар идентификатор: няма, номер по 
предходен план: 076001, при съседи: 53905.130.55, 
53905.138.2, 53905.76.10, 53905.76.15, 53905.76.2;

поземлен имот с идентификатор 53905.64.2 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Ве-
лико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-1667 
от 27.09.2018 г. на изпълнителния директор на 
АГКК, с последно изменение на заповед: няма 
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес 
на поземления имот: местност Чиеркозу, с площ: 
4334 кв. м, с трайно предназначение на терито-
рията: земеделска, с начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при неполивни условия: 
4, стар идентификатор: няма, номер по предходен 
план: 064002, при съседи: 53905.130.20, 53905.64.1, 
53905.64.3, 53905.64.7, 53905.64.8;

поземлен имот с идентификатор 53905.44.15 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Ве-
лико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-1667 
от 27.09.2018 г. на изпълнителния директор на 
АГКК, с последно изменение на заповед: няма 
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес 
на поземления имот: местност Акема, с площ: 
6002 кв. м, с трайно предназначение на терито-

рията: земеделска, с начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при неполивни условия: 
6, стар идентификатор: няма, номер по предходен 
план: 044015, при съседи: 53905.130.20, 53905.64, 
53905.64.3, 53905.64.7, 53905.64.8;

поземлен имот с идентификатор 53905.33.18 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Ве-
лико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-1667 
от 27.09.2018 г. на изпълнителния директор на 
АГКК, с последно изменение на заповед: няма 
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес 
на поземления имот: местност Адакозу, с площ: 
6005 кв. м, с трайно предназначение на терито-
рията: земеделска, с начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при неполивни условия: 
3, стар идентификатор: няма, номер по предходен 
план: 033018, при съседи: 53905.130.12, 53905.33.16, 
53905.33.17, 53905.33.19, 53905.33.44, 53905.33.54;

поземлен имот с идентификатор 53905.28.34 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Ве-
лико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-1667 
от 27.09.2018 г. на изпълнителния директор на 
АГКК, с последно изменение на заповед: няма 
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес 
на поземления имот: местност Чемлекчи йолу, 
с площ: 4801 кв. м, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, с начин на трайно полз-
ване: нива, категория на земята при неполивни 
условия: 4, стар идентификатор: няма, номер по 
предходен план: 028034, при съседи: 53905.114.1, 
53905.130.4, 53905.28.33, 53905.28.8;

поземлен имот с идентификатор 53905.22.9 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Ве-
лико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-1667 
от 27.09.2018 г. на изпълнителния директор на 
АГКК, с последно изменение на заповед: няма 
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес 
на поземления имот: местност Яйкъна, с площ: 
802 кв. м, с трайно предназначение на територия-
та: земеделска, с начин на трайно ползване: нива,  
категория на земята при неполивни условия: 7, 
стар идентификатор: няма, номер по предходен 
план: 022009, при съседи: 53905.1.160, 53905.22.10, 
53905.22.35, 53905.22.36, 53905.22.8.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от Мая Николова Михайлова, ЕГН 
7405015490, с цена на иска в размер 309 111,75 лв.:

 – сумата в размер 536,75 лв., представляваща 
вноски на каса и налична към края на проверя-
вания период, от разплащателна сметка в левове 
с IBAN BG54UBBS80021053349640, с титуляр Мая 
Николова Михайлова в „Обединена българска 
банка“ – АД;

 – сумата в размер 220 238 лв., внесена на каса 
от трети лица и налична към края на проверява-
ния период, от отворен спестовен влог в левове с 
IBAN BG08UBBS80022021078340, с титуляр Мая 
Николова Михайлова в „Обединена българска 
банка“ – АД;

 – сумата в размер 68 337 лв., представляваща 
възстановени заеми от трети лица и налична към 
края на проверявания период, от отворен спестовен 
влог в левове с IBAN BG08UBBS80022021078340, с 
титуляр Мая Николова Михайлова в „Обединена 
българска банка“ – АД;

 – сумата в размер 20 000 лв., представляваща 
вноски на каса и налична към края на проверя-
вания период, от отворен спестовен влог в левове 
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с IBAN BG08UBBS80022021078340, с титуляр Мая 
Николова Михайлова в „Обединена българска 
банка“ – АД.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Красимир Ангелов 
Михайлов с ЕГН 7409185387 и Мая Николова Ми-
хайлова, ЕГН 7405015490, с цена на иска в размер 
888 717,15 лв.:

 – сумата в размер 4026,15 лв., представляваща 
паричната равностойност на недвижимия имот 
към датата на отчуждаването им, а именно:

имот 021011 с площ 3,501 дка, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята при неполивни 
условия: пета, намиращ се в местността Припека, 
при граници и съседи: имот № 021012 – нива на 
Община Бяла, имот № 000129 – полски път на 
Община Бяла, имот № 021010 – нива на Русанка 
Димитрова Джонова, имот № 021020 – нива на 
Петър Цанев Петров, имот № 021024 – нива на 
Ивайло Любенов Иванов;

 – сумата в размер 491 555 лв., представляваща 
паричната равностойност на недвижимите имоти 
към датата на отчуждаването им, както следва:

нива в местността Башладжиалак с площ 
21,690 дка, пета категория, съставляваща имот 
№ 005015 по плана на землище с. Цар Асен с 
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и 
съседи: имот № 005032 – нива на Драганка Алек-
сандрова Недялкова, имот № 005054 – нива на 
Драгомир Пенев Дончев, имот № 005053 – нива 
на ЕТ „Агро – М – Драгомир Дончев“, имот 
№ 005502 – полски път на общината, и имот 
№ 005501 – полски път на общината; върху имота 
има следните ограничения: електропровод 20 kV; 
на 10 м от двете страни до крайните проводници 
или на 11 м от оста на електропровода не могат 
да се строят сгради и съоръжения и да се засажда 
високостеблена растителност;

нива в местността Баллък яма с площ 
5,001 дка, четвърта категория, съставляваща имот  
№ 008144 по плана на землище с. Цар Асен с 
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и 
съседи: имот № 008145 – нива на Пенчо Калчев 
Цонев, имот № 008064 – нива на Драганка Алек-
сандрова Недялкова, имот № 008058 – нива на 
Пенка Димитрова Коева, и имот № 008502 – пол-
ски път на общината;

нива в местността Лазарлък дере с площ 
26,059 дка, от които 19,718 дка пета категория и 
6,341 дка шеста категория, съставляваща имот 
№ 014003 по плана на землище с. Цар Асен с 
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и 
съседи: имот № 014208 – нива на Божидарка Ди-
митрова Коцева-Папазова, имот № 014802 – дере 
на общината, имот № 014004 – нива на Ганчо 
Георгиев Ганев, и имот № 014503 – полски път 
на общината;

нива в местността Караджата с площ 12,006 дка, 
трета категория, съставляваща имот № 018019 по 
плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, 
община Попово, при граници и съседи: имот 
№ 018018 – нива на Полина Николаева Пенева, 
имот № 018064 – нива на Осман Хасанов Осма-
нов, имот № 018503 – полски път на общината, и 
имот № 018054 – нива на Ботю Николаев Ботев;

нива в местността Баллък яма с площ  
5,001 дка, четвърта категория, съставляваща имот 
№ 008145 по плана на землище с. Цар Асен с 
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и 
съседи: имот № 008144 – нива на Пенчо Калчев 

Цонев, имот № 008064 – нива на Драганка Алек-
сандрова Недялкова, и имот № 008502 – полски 
път на общината;

нива в местността Кутлуджана с площ 9,868 дка, 
пета категория, съставляваща имот № 016009 
по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 
78077, община Попово, при граници и съседи: 
имот № 016008 – нива на Марийка Тодорова 
Сотирова, имот № 014701 – храсти на ОПФ, имот 
№ 016010 – нива на Държавен поземлен фонд, и 
имот № 016502 – полски път на общината;

нива в местността Стари лозя с площ 3,998 дка, 
шеста категория, съставляваща имот № 008045 
по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 
78077, община Попово, при граници и съседи: 
имот № 008505 – полски път на общината, имот 
№ 008044 – нива на „Ромфарм Компани“ – ООД, 
имот № 008801 – дере на общината, и имот 
№ 008046 – нива на Пенчо Калчев Цонев;

нива в местността Ежелейкини с площ  
16,610 дка, пета категория, съставляваща имот 
№ 012048 по плана на землище с. Цар Асен с 
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници 
и съседи: имот № 012049 – нива на Димитър 
Денчев Иванов, имот № 012005 – нива на Ружка 
Борисова Ботева, имот № 012501 – полски път 
на общината, и имот № 012003 – нива на Тиша 
Иванова Иванова;

нива в местността Дамладжик с площ  
13,000 дка, пета категория, съставляваща имот 
№ 009154 по плана на землище с. Цар Асен с 
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници 
и съседи: имот № 009153 – нива на Христина 
Николаева Пенева, имот № 009163 – нива на 
Христо Ганев Радев, имот № 009164 – нива на 
Марияна Райкова Радева, имот № 009083 – нива 
на ЕТ „Агро – М – Драгомир Дончев“, имот 
№ 009502 – полски път на общината, и имот 
№ 009501 – полски път на общината;

нива в местността Марковичин гроб с площ 
11,995 дка, четвърта категория, съставляваща имот 
№ 023056 по плана на землище с. Цар Асен с  
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съ-
седи: имот № 023057 – нива на ЕТ „Агро – М – Дра-
гомир Дончев“, имот № 023047 – нива на Милена 
Енчева Радева, имот № 023046 – нива на Недю 
Николов Енев, имот № 023021 – нива на Нено 
Николов Ненов, и имот № 021501 – полски път 
на общината;

нива в местността Ежелейкини с площ 
20,000 дка, пета категория, съставляваща имот 
№ 012066 по плана на землище с. Цар Асен с 
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и 
съседи: имот № 012067 – нива на Пенчо Калчев 
Цонев, имот № 012501 – полски път на общината, 
имот № 012005 – нива на Ружка Борисова Ботева, 
и имот № 012501 – полски път на общината;

нива в местността Тилкилиджика с площ 
6,024 дка, трета категория, съставляваща имот 
№ 011077 по плана на землище с. Цар Асен с 
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници 
и съседи: имот № 011076 – нива на Пенчо Кал-
чев Цонев, имот № 011011 – нива на Христина 
Николаева Пенева, имот № 011502 – полски път 
на общината, и имот № 011501 – полски път на 
общината;

нива в местността Каракуш с площ 6,094 дка, 
пета категория, съставляваща имот № 014195 по 
плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, 
община Попово, при граници и съседи: имот 
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№ 014194 – нива на Пенчо Калчев Цонев, имот 
№ 014045 – нива на Никола Недялков Ганев, имот 
№ 014055 – нива на Иван Митев Иванов, и имот 
№ 014505 – полски път на общината;

нива в местността Караджата с площ 4,003 дка, 
пета категория, съставляваща имот № 017027 по 
плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, 
община Попово, при граници и съседи: имот 
№ 017026 – нива на ЕТ „Агро – М – Драгомир 
Дончев“, имот № 017028 – нива на Зорница Дими-
трова Александрова, имот № 017030 – нива на насл. 
на Иван Йоргов Радков, и имот № 017501 – полски 
път на общината;

нива в местността Халваджии с площ 9,680 дка, 
пета категория, съставляваща имот № 001033 по 
плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, 
община Попово, при граници и съседи: имот 
№ 001034 – нива на ЕТ „Агро – М – Драгомир 
Дончев“, имот № 001013 – нива на Христина Нико-
лаева Пенева, имот № 001003 – нива на Ангелина 
Петрова Радославова, и имот № 001502 – полски 
път на общината;

нива в местността Арпалъка с площ 16,616 дка, 
от които 0,332 дка трета категория и 16,284 дка 
пета категория, съставляваща имот № 013104 
по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 
78077, община Попово, при граници и съседи: 
имот № 013105 – нива на Пенчо Калчев Цонев, 
имот № 013032 – нива на насл. на Недялко Янков 
Трифонов, имот № 013031 – нива на Дина Апос-
толова Сивеонова, имот № 013503 – полски път 
на общината, имот № 013087 – нива на Найден 
Пенчев Цонев, имот № 013088 – нива на Пенчо 
Калчев Цонев, и имот № 013089 – нива на Полина 
Николаева Пенева;

нива в местността Курдьовини с площ 
13,854 дка, от които 11,264 дка четвърта катего-
рия и 2,590 дка шеста категория, съставляваща 
имот № 007085 по плана на землище с. Цар Асен 
с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и 
съседи: имот № 007504 – полски път на общината, 
имот № 007084 – нива на Осман Хасанов Османов, 
имот № 008501 – полски път на общината, имот 
№ 007036 – нива на Стефка Илиева Дунчева, и 
имот № 007006 – нива на Пена Вълчева Христова;

нива в местността Курдьовини с площ 7,899 дка, 
пета категория, съставляваща имот № 007067 по 
плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, 
община Попово, при граници и съседи: имот 
№ 007006 – нива на Зойка Иванова Влахова, 
имот № 007034 – нива на Полина Николаева 
Пенева, имот № 007064 – нива на „Ромфарм 
Компани“ – ООД, и имот № 008502 – полски 
път на общината;

нива в местността Двете ниви с площ 11,996 дка, 
четвърта категория, съставляваща имот № 020049 
по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, 
община Попово, при граници и съседи: имот 
№ 020046 – нива на Полина Николаева Пенева, 
имот № 020047 – нива на Полина Николаева Пе-
нева, имот № 020071 – нива на Йордан Димитров 
Димитров и др., имот № 020057 – нива на Пеню 
Ганчев Пенев, имот № 020058 – нива на Катинка 
Ганчева Топалова, имот № 020059 – нива на Стан-
ка Йорданова Чернева, и имот № 020501 – полски 
път на общината;

овощна градина в местността Судура с 
площ 0,995 дка, трета категория, съставляваща 
имот № 019364 по плана на землище с. Цар 
Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при 
граници и съседи: имот № 019360 – овощна 
градина на Христина Николаева Пенева, имот 

№ 019357 – овощна градина на насл. на Цоню 
Иванов Цонев, имот № 019501 – полски път на 
общината, и имот № 019365 – овощна градина на 
„Позитив Пропъртийс“ – ООД; върху имота има 
следните ограничения: трайните насаждения да 
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 
от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;

нива в местността Каракуш с площ 6,094 дка, 
пета категория, съставляваща имот № 014194 по 
плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, 
община Попово, при граници и съседи: имот 
№ 014195 – нива на Пенчо Калчев Цонев, имот 
№ 014045 – нива на Никола Недялков Ганев, 
имот № 014507 – полски път на общината, имот 
№ 014240 – нива на Христо Илиев Христов, имот 
№ 014241 – нива на Полина Ниолаева Пенева, и 
имот № 014505 – полски път на общината;

нива в местността Тилкилиджика с площ 
6,025 дка, трета категория, съставляваща имот 
№ 011076 по плана на землище с. Цар Асен с 
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и 
съседи: имот № 011077 – нива на Пенчо Калчев 
Цонев, имот № 011011 – нива на Христина Ни-
колаева Пенева, имот № 011085 – нива на Ружка 
Борисова Ботева, и имот № 011501 – полски път 
на общината;

нива в местността Тилкилиджика с площ 
9,233 дка, трета категория, съставляваща имот 
№ 011096 по плана на землище с. Цар Асен с 
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и 
съседи: имот № 011062 – нива на „Делта“ – ЕООД, 
имот № 011097 – нива на Цанка Димитрова Хри-
стова, имот № 011502 – полски път на общината, 
и имот № 011503 – полски път на общината;

нива в местността Фонда с площ 5,978 дка, 
пета категория, съставляваща имот № 006025 по 
плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, 
община Попово, при граници и съседи: имот 
№ 006024 – нива на Веселин Димитров Димитров, 
имот № 006502 – полски път на общината, имот 
№ 006026 – нива на ЕТ „Агро – М – Драгомир 
Дончев“, и имот № 006016 – нива на „Агро Ко-
мерс“ – ООД;

нива в местността Кутлуджана с площ 
33,853 дка, от които 20,560 дка трета катего-
рия и 13,293 дка пета категория, съставляваща 
имот № 016029 по плана на землище с. Цар 
Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при 
граници и съседи: имот № 016504 – полски път 
на общината, имот № 016048 – нива на Радка 
Тодорова Радославова, имот № 016049 – нива 
на ЕТ „Агро – М – Драгомир Дончев“, имот 
№ 016050 – нива на Кина Тодорова Радославова, 
имот № 016088 – нива на Осман Хасанов Осма-
нов, имот № 016087 – нива на Симеонка Петрова 
Лазарова, имот № 016079 – нива на Полина Нико-
лаева Пенева, имот № 016057 – нива на Николай 
Недялков Савов, имот № 016058 – нива на „Омега 
Агро Инвест“ – ЕООД, и имот № 016059 – нива 
на Йорданка Савова Ангелова;

нива в местността Сръбче колак с площ 
16,936 дка, пета категория, съставляваща имот 
№ 004007 по плана на землище с. Цар Асен с 
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и 
съседи: имот № 004012 – нива на Райко Драганов 
Станев и др., имот № 004008 – нива на Николай 
Кирилов Колев, и имот № 009502 – полски път 
на общината;

нива в местността Тилкилиджика с площ 
20,004 дка, трета категория, съставляваща имот 
№ 011046 по плана на землище с. Цар Асен с 
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съ-
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седи: имот № 011101 – нива на „Агроенерджи Ин-
вест“ – АДСИЦ, имот № 011102 – нива на Христи-
на Николаева Пенева, имот № 011502 – полски път 
на общината, имот № 011047 – нива на Стефанка 
Илиева Дунчева, и имот № 011601 – пасище, мера 
на ОПФ;

нива в местността Двете ниви с площ 10,561 дка, 
четвърта категория, съставляваща имот № 020044 
по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, 
община Попово, при граници и съседи: имот 
№ 020043 – нива на „Ромфарм Компани“ – ООД, 
имот № 020501 – полски път на общината, имот 
№ 020045 – нива на „Агро Комерс“ – ООД, имот 
№ 020046 – нива на Полина Николаева Пенева, 
имот № 020083 – нива на Марийка Тодорова 
Сотирова, имот № 020082 – нива на Марийка 
Тодорова Сотирова, и имот № 020081 – нива на 
Пена Филипова Николова;

овощна градина в местността Судура с площ 
1,004 дка, трета категория, съставляваща имот 
№ 019341 по плана на землище с. Цар Асен с 
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при грани-
ци и съседи: имот № 019501 – полски път на 
общината, имот № 019334 – овощна градина 
на ЕТ „Агро – М – Драгомир Дончев“, имот 
№ 019342 – овощна градина на Пенчо Калчев 
Цонев, и имот № 019345 – овощна градина на 
насл. на Христо Иванов Митев; върху имота има 
следните ограничения: трайните насаждения да 
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 
от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;

овощна градина в местността Судура 0,999 дка, 
трета категория, съставляваща имот № 019342 по 
плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, 
община Попово, при граници и съседи: имот 
№ 0195341 – овощна градина на Пенчо Калчев 
Цонев, имот № 019336 – овощна градина на Сотир 
Ганев Сотиров, имот № 019502 – полски път на 
общината, и имот № 019346 – овощна градина на 
Валентина Христова Иванова; върху имота има 
следните ограничения: трайните насаждения да 
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 
от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;

нива в местността Дамладжик с площ 
14,300 дка, пета категория, съставляваща имот 
№ 009066 по плана на землище с. Цар Асен с 
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и 
съседи: имот № 009065 – нива на Пенка Антонова 
Георгиева, имот № 009062 – нива на Енчо Кънев 
Пенев, имот № 009061 – нива на Йордана Недял-
кова Денчена, имот № 009067 – нива на Полина 
Николаева Пенева, и имот № 009501 – полски 
път на общината;

нива в местността Тилкилиджика с площ 
5,544 дка, трета категория, съставляваща имот 
№ 011058 по плана на землище с. Цар Асен с  
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и 
съседи: имот № 011059 – нива на Пенчо Калчев Цо-
нев, имот № 011099 – нива на ЕТ „Агро – М – Дра-
гомир Дончев“, имот № 011098 – нива на Веса 
Христова Христова, имот № 011018 – нива на 
Иван Христов Иванов, и имот № 011502 – полски 
път на общината;

овощна градина в местността Судура с площ 
1,000 дка, трета категория, съставляваща имот 
№ 019310 по плана на землище с. Цар Асен с 
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници 
и съседи: имот № 0195308 – овощна градина на 
Георги Петров Кънев, имот № 019304 – овощна 
градина на насл. на Станьо Калчев Иванов, 
имот № 019501 – полски път на общината, и 
имот № 019314 – овощна градина на „Агро 
Финанс“ – АДСИЦ; върху имота има следните 

ограничения: трайните насаждения да се опазват 
и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ 
до изтичане на амортизационния срок;

нива в местността Арпалъка с площ 7,000 дка, 
пета категория, съставляваща имот № 013101 по 
плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, 
община Попово, при граници и съседи: имот 
№ 013100 – нива на Бойка Димитрова Данчева, 
имот № 013137 – нива на Иванка Иванова Станева 
и др., имот № 013837 – нива на Пенка Николова 
Александрова, имот № 013138 – нива на Марийка 
Николова Райчева, и имот № 013503 – полски 
път на общината;

нива в местността Тилкилиджика с площ 
10,717 дка, трета категория, съставляваща имот 
№ 011025 по плана на землище с. Цар Асен с 
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и 
съседи: имот № 011502 – полски път на общината, 
имот № 011024 – нива на ЕТ „Агро – М – Дра-
гомир Дончев“, имот № 011100 – нива на 
ЕТ „Агро – М – Драгомир Дончев“, и имот 
№ 011501 – полски път на общината;

нива в местността Курдьовини с площ 
7,139 дка, четвърта категория, съставляваща имот 
№ 008147 по плана на землище с. Цар Асен с 
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и 
съседи: имот № 008161 – нива на Йонко Райков 
Петров, имот № 008162 – нива на Петър Рай-
ков Петров, имот № 008603 – пасище, мера на 
ОПФ, имот № 008003 – нива на Гина Станкова 
Димитрова и др., и имот № 008502 – полски път 
на общината;

нива в местността Арпалъка с площ 13,614 дка, 
от които 12,119 дка трета категория и 1,495 дка 
пета категория, съставляваща имот № 013105 
по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 
78077, община Попово, при граници и съседи: 
имот № 013104 – нива на Пенчо Калчев Цонев, 
имот № 013032 – нива на насл. на Недялко Янков 
Трифонов, имот № 013121 – нива на Димитричка 
Найденова Тъмнева, и имот № 013089 – нива на 
Полина Николаева Пенева; право на преминаване 
през имот № 013104;

нива в местността Дамладжик с площ 2,999 дка, 
от които 1,7999 дка пета категория и 1,200 дка 
шеста категория, съставляваща имот № 009093 по 
плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, 
община Попово, при граници и съседи: имот 
№ 009092 – нива на Донка Йоргова Николова, 
имот № 009501 – полски път на общината, имот 
№ 009094 – нива на Янко Недялков Бонев, и имот 
№ 000114 – пасище, мера на ОПФ;

нива в местността Козя пътека с площ 
17,201 дка, шеста категория, съставляваща имот 
№ 009007 по плана на землище с. Цар Асен с  
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и 
съседи: имот № 009503 – полски път на общината, 
имот № 009129 – нива на Надка Николова Тодоро-
ва, имот № 009115 – нива на ЕТ „Амфора – 94 – П. 
Калчев – Р. Цонева“, имот № 009701 – храсти на 
ОПФ, имот № 000038 – полски път на общината, 
и имот № 009603 – пасище, мера на ОПФ; върху 
имота има следните ограничения: електропровод 
20 kV; на 10 м от двете страни до крайните про-
водници или на 11 м от оста на електропровода 
не могат да се строят сгради и съоръжения и да 
се засажда високостеблена растителност;

нива в местността Тилкилиджика с площ 
5,545 дка, трета категория, съставляваща имот 
№ 011059 по плана на землище с. Цар Асен с  
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съ-
седи: имот № 011024 – нива на ЕТ „Агро – М – Дра-
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гомир Дончев“, имот № 011502 – полски път 
на общината, имот № 011058 – нива на Пен-
чо Калчев Цонев, имот № 011099 – нива на 
ЕТ „Агро – М – Драгомир Дончев“, и имот 
№ 011100 – нива на ЕТ „Агро – М – Драгомир 
Дончев“;

нива в местността В селото с площ 0,998 дка, 
пета категория, съставляваща имот № 015127 
по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 
78077, община Попово, при граници и съседи: 
имот № 015126 – нива на насл. на Никола Не-
дялков Дюкенджиев, имот № 015602 – нива на 
общината, имот № 015128 – нива на „Омега Агро 
Инвест“ – ЕАД, и имот № 015506 – полски път 
на общината;

нива в местността Тренкетя с площ 29,121 дка, 
от които 2,410 дка четвърта категория и 26,711 дка 
пета категория, съставляваща имот № 021015 по 
плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, 
община Попово, при граници и съседи: имот 
№ 021039 – нива на Николинка Ралева Райкова, 
имот № 021501 – полски път на общината, имот 
№ 021072 – нива на Полина Николаева Пенева, 
имот № 021021 – нива на Христо Ралев Христов, 
имот № 021022 – нива на Илия Иванов Илиев, 
и имот № 021023 – нива на Йорданка Москова 
Христова;

нива в местността Ежелейкини с площ 
19,003 дка, пета категория, съставляваща имот 
№ 012067 по плана на землище с. Цар Асен с  
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и 
съседи: имот № 012066 – нива на Пенчо Калчев 
Цонев, имот № 012501 – полски път на община-
та, имот № 012059 – нива на „Рофарм Компа-
ни“ – ООД, и имот № 012501 – полски път на 
общината;

нива в местността Стари лозя с площ 4,004 дка, 
шеста категория, съставляваща имот № 008046 
по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 
78077, община Попово, при граници и съседи: 
имот № 008045 – нива на Пенчо Калчев Цо-
нев, имот № 008801 – дере на общината, имот 
№ 008047 – нива на Ружка Борисова Ботева, и 
имот № 008505 – полски път на общината;

нива в местността Арпалъка с площ 6,052 дка, 
от които 3,417 дка шеста категория и 2,635 дка 
пета категория, съставляваща имот № 013087 по 
плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, 
община Попово, при граници и съседи: имот 
№ 013088 – нива на „Елана Агрокредит“ – АД, 
имот № 013104 – нива на Мая Николова Ми-
хайлова, имот № 013503 – полски път на Об-
щина Попово, и имот № 013136 – нива на ЕТ 
„Агро – М – Драгомир Дончев“;

нива в местността Двете ниви с площ 14,242 дка, 
четвърта категория, съставляваща имот № 020035 
по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 
78077, община Попово, при граници и съседи: 
имот № 020033 – нива на Йордан Димитров Ди-
митров и др., имот № 020034 – нива на „Омега 
Агро Инвест“ – ЕООД, имот № 020501 – полски 
път на Община Попово, и имот № 020036 – нива 
на ЕТ „Агро – М – Драгомир Дончев“;

 – сумата в размер 100 000 лв., представляваща 
паричната равностойност към датата на отчуж-
даването на 3/4 идеални части от самостоятелен 
обект – сграда с идентификатор 57649.503.2559.1 в 
гр. Попово, община Попово, област Търговище, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-78 от 26.10.2009 г. на 
изпълнителния директор на АГКК, без последващо 
изменение, адрес на имота: гр. Попово, п. к. 7800, 

ул. Христо Ботев № 14, сградата е разположена в 
поземелен имот с идентификатор 57649.503.2559, 
застроена площ 111 кв. м, брой етажи: 2, пред-
назначение: жилищна сграда – еднофамилна, 
стар идентификатор: няма, номер по предходен 
план: няма, и 1/4 идеална част от самостоятелен 
обект – сграда с идентификатор 57649.503.2559.1 в 
гр. Попово, община Попово, област Търговище, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-78 от 26.10.2009 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, без пос-
ледващо изменение, адрес на имота: гр. Попово, 
п. к. 7800, ул. Христо Ботев № 14, сградата е 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
57649.503.2559, застроена площ 111 кв. м, брой 
етажи: 2, предназначение: жилищна страда – ед-
нофамилна, стар идентификатор: няма, номер по 
предходен план: няма, съгласно скица на сграда
№ 15-803788/01.11.2018 г. на СГКК – Търговище, 
а съгласно нотариален акт № 103, том 2, вх. рег. 
№ 859, нотариално дело № 320/19.02.2003 г., по 
описа на СВ – Попово, представляваща двуетажна 
жилищна сграда, състояща се от: приземен етаж, 
включващ гараж със застроена площ 19,66 кв. м, 
ПРУ, две избени помещения и прилежащите им 
части: първи жилищен етаж със застроена площ 
107,49 кв. м, състоящ се от столова, дневна, две 
спални, сервизни помещения и прилежащите 
им части; втори жилищен етаж със застроена 
площ 107,49 кв. м, състоящ се от четири спални, 
сервизни помещения и прилежащите им части и 
ведно с правото на строеж върху мястото;

 – сумата в размер 39 000 лв., представля-
ваща паричната равностойност към датата на 
отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 
57649.503.2559 в гр. Попово, община Попово, област 
Търговище, по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78 
от 26.10.2009 г. на изпълнителния директор на 
АГКК, без последващо изменение, адрес на 
имота: гр. Попово, п. к. 7800, ул. Христо Ботев 
№ 14, площ 1027 кв. м, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар иден-
тификатор: няма, номер по предходния план: 2605, 
квартал 136, парцел XVI, съседи: 57649.503.2560, 
57649.503.3576, 57649.503.2563, 57649.503.2564, 
57649.503.2565, 57649.503.2557 и 57649.503.2558, ведно 
с построената в него: сграда с идентификатор 
57649.503.2559.2 в гр. Попово, община Попово, 
област Търговище, по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-78 от 26.10.2009 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, без последващо изменение, 
адрес на имота: гр. Попово, п. к. 7800, ул. Христо 
Ботев № 14, сградата е разположена в поземлен 
имот с идентификатор 57649.503.2559, застроена 
площ 41 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: 
селскостопанска сграда, стар идентификатор: 
няма, номер по предходен план: няма;

 – сумата в размер 80 000 лв., представляваща 
паричната равностойност към датата на отчуж-
даване на следните имоти:

нива с площ 6,001 дка в местността Адакозу, 
трета категория, представляваща имот № 033018 
по плана за земеразделяне на землище с. Орло-
вец, при граници и съседи: имот № 033015 – нива 
на „Агроком“ – ЕООД, имот № 130012 – полски 
път на Община Полски Тръмбеш – КЕ, имот 
№ 033019 – нива на Йордан Илиев Иванов и др., 
имот № 033054 – нива на „Ставеш“ – ООД, имот 
№ 033044 – нива на Атанас Атанасов Цвятков, 
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имот № 033017 – нива на „Агроком“ – ЕООД, и 
имот № 033016 – нива на насл. на Енчо Филипов 
Пеев;

нива с площ 16,002 дка в местността Доорук-
баши, шеста категория, представляваща имот 
№ 076001 по плана за земеразделяне на земли-
ще с. Орловец, при граници и съседи: имот 
№ 130035 – полски път на Община Полски 
Тръмбеш – КЕ, имот № 138002 – широколист-
на гора на Община Полски Тръмбеш, имот 
№ 076010 – нива на ДПФ, имот № 076002 – нива 
на насл. на Михаил Иванов Колимечков, и имот 
№ 076009 нива на Христо Михайлов Христов и др. 
(ограничения: магистрален газопровод 1000 мм; 
в ограничителната зона на 250 м от двете му 
страни се забранява засаждане на овощни и други 
градини, дървета с развита коренова система и на 
горскодървесни видове в предоставените площи 
за просеки за строителството на газопровода на 
по-малко от 10 м от двете му страни);

нива с площ 6,002 дка в местността Акема, 
шеста категория, представляваща имот № 044015 
по плана за земеразделяне на землище с. Орло-
вец, при граници и съседи: имот № 044003 – нива 
на „Агроком“ – ЕООД, имот № 000211 – полски 
път на Община Полски Тръмбеш – КЕ, имот 
№ 044016 – нива на „Агроком“ – ЕООД, имот 
№ 044013 – нива на насл. на Рада Георгиева 
Драганова (ограничения: археологически обект 
с режим Б, забраняват се изкопни работи, дъл-
бочинна обработка на почвата, засаждане на 
култури с дълбока коренова система, заблатяване 
и др., които могат да унищожат или засегнат 
археологическата субстанция в границите на 
обекта; допуска се обработка на почвата (оран) 
на дълбочина до 0,25 м);

нива с площ 4,801 дка в местността Чемле-
кчи йолу, четвърта категория, представляваща 
имот № 028034 по плана за земеразделяне на 
землище с. Орловец, при граници и съседи: имот 
№ 028033 – нива на „Агроком“ – ЕООД, имот 
№ 130004 – полски път на Община Полски Тръм-
беш – КЕ, имот № 114001 – ливада на Кметство 
с. Орловец, имот № 028008 – нива на насл. на 
Никола Ангелов Рачев (имотът е образуван от 
имот № 028024);

нива с площ 4,334 дка в местността Че-
иркозу, четвърта категория, представляваща 
имот № 064002 по плана за земеразделяне на 
землище с. Орловец, при граници и съседи: 
имот № 064001 – нива на насл. на Петко Райков 
Илиев, имот № 130020 – полски път на Община 
Полски Тръмбеш – КЕ, имот № 064003 – нива 
на „Агроком“ – ЕООД, имот № 064007 – нива 
на „С.И.Г.“ – ООД, и имот № 064008 – нива на 
насл. на Никола Христов Ангелов;

нива с площ 2,502 дка в местността Ло-
зята, седма категория, представляваща имот 
№ 096009 по плана за земеразделяне на земли-
ще с. Орловец, при граници и съседи: имот 
№ 096008 – нива на Ивелина Христова Лефтеро-
ва, имот № 000021 – пасище, мера на Кметство 
с. Орловец, имот № 096010 – нива на „Агро-
ком“ – ЕООД, имот № 000045 – полски път на 
Община Полски Тръмбеш;

лозе с площ 0,802 дка в местността Яйкъна, 
седма категория, представляваща имот № 022009 
по плана за земеразделяне на землище с. Орловец, 
при граници и съседи: имот № 022036 – лозе на 
насл. на Илия Димитров Ганев и Григор Илиев, 
имот № 022008 – лозе на насл. на Атанас Тодоров 
Атанасов, имот № 000160 – полски път на Община 
Полски Тръмбеш – КЕ, и имот № 022010 – лозе 

на Марийка Илиева Александрова и др. (огра-
ничения: трайните насаждения да се опазват и 
стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до 
изтичане на амортизационния срок);

 – сумата в размер 18 000 лв., представляваща 
паричната равностойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил, марка „Фолксваген“, 
модел „Кади лайф“, с рег. № Р5554АТ, рама 
№ WV2ZZZ2KZ9X057339, двигател № BLS972621;

 – сумата в размер 19 520 лв., представля-
ваща паричната равностойност към датата на 
отчуждаване на лек автомобил, марка „БМВ“, 
модел „740 Д Х Драйв“, с рег. № Р7474ВР, рама 
№ WBAKC01060C499512, двигател №: без номер;

 – сумата в размер 15 616 лв., представля-
ваща паричната равностойност към датата на 
отчуждаване на лек автомобил, марка „Мер-
цедес“, модел „Е 500“, с рег. № Р7676ВС, рама 
№ WDB2110831Х115112, двигател № 11396930535263;

 – сумата в размер 43 000 лв., представляваща 
паричната равностойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил, марка „Фолксваген“, 
модел „Транспортер“, с рег. № Р3286КА, рама 
№ WV2ZZZ7HZFH062799, двигател № САА689682;

 – сумата в размер 22 000 лв., представляваща 
паричната равностойност към датата на отчужда-
ване на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А8“, 
с рег. № Р5924КА, рама № WAUZZZ4E38N009097, 
двигател № BVN009715;

 – сумата в размер 56 000 лв., представляваща 
паричната равностойност на лек автомобил, марка 
„Волво“, модел „ХС 90“, с рег. № Р5213ВВА, рама 
№ YVICZ714691503825, двигател № D5244T4646336.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Красимир Ангелов 
Михайлов с ЕГН 7409185387 с цена на иска в размер 
на 957 140,23 лв.:

 – сумата в размер 8,55 лв., представляваща 
внесени на каса средства по разплащателна смет-
ка в левове с IBAN BG10FINV91501003665251 с 
титуляр Красимир Ангелов Михайлов в „Първа 
инвестиционна банка“ – АД;

 – сумата в размер 40 000 лв., представлява-
ща внесени на каса средства по разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG07UBBS80022002241540 
с титуляр Красимир Ангелов Михайлов в „Обе-
динена българска банка“ – АД;

 – сумата в размер 324 лв., представляваща 
погасителни вноски по кредити в „БНП Париба 
Пърсънъл Файненс С. А. Клон България“, внесени 
от Красимир Ангелов Михайлов;

 – сумата в размер 2136,78 лв., представляваща 
погасителни вноски по кредити в „УниКредит 
Кънсюмър Файненсинг“ – ЕАД;

 – сумата в размер 199,17 лв., представлява-
ща погасителни вноски по кредит в „Ти Би Ай 
Банк“ – ЕАД, внесени от Красимир Ангелов 
Михайлов;

 – сумата в размер 9200 лв., представляваща 
вноски на каса от трети лица по разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG82BPBІ79211041706501 
с титуляр Красимир Ангелов Михайлов в „Юро-
банк България“ – АД;

 – сумата в размер 274 112,93 лв., представлява-
ща вноски на каса от трети лица по разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG27UBBS80021001296240 
с титуляр Красимир Ангелов Михайлов в „Обе-
динена българска банка“ – АД;

 – сумата в размер 118 000 лв., предста-
вляваща върнат паричен заем от „Михайло-
ви – 2008“ – ЕООД;
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 – сумата в размер 513 158,80 лв., представля-
ваща предоставени парични заеми на търговското 
дружество от Красимир Ангелов Михайлов.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мая Николова Ми-
хайлова с ЕГН 7405015490 с цена на иска в размер 
275 348 лв.:

 – сумата в размер 23,46 евро, равностойни 
на 46 лв., представляваща начислена лих-
ва по разплащателна сметка в евро с IBAN 
BG44UBBS80022446557910 с титуляр Мая Ни-
колова Михайлова в „Обединена българска 
банка“ – АД;

 – сумата в размер 8702 лв., представляваща 
внесени на каса средства по разплащателна смет-
ка в левове с IBAN BG71UBBS80021086646330 с 
титуляр Мая Николова Михайлова в „Обединена 
българска банка“ – АД;

 – сумата в размер 266 600 лв., представлява-
ща предоставени парични заеми на тьрговското 
дружество от Мая Николова Михайлова.

Делото е насрочено за 2.12.2021 г. от 9,30 ч. 
Срокът, в който заинтересованите лица могат да 
предявят претенциите си върху имуществото, е 
до приключване на съдебното дирене в първата 
инстанция.
4383

Окръжният съд – Русе, на основание чл. 679, 
ал. 3 от Търговския закон по т. д. № 99/2021 г. 
призовава кредиторите в производството по не-
състоятелност на „Мега Мол Русе“ – АД, ЕИК 
117692725, в съдебно заседание на 28.09.2021 г. 
от 15 ч. за разглеждане на искането на „Бизнес 
имот консулт“ – ЕАД, ЕИК 131414662, гр. София, 
бул. Тодор Александров № 109 – 115, предста-
влявано от изп. директор Венцислава Благоева 
Алтънова, вх. № 1968/9.04.2021 г., на основание 
чл. 679 от ТЗ за отмяна решение на събранието 
на кредиторите от 30.03.2021 г. на „Мега Мол 
Русе“ – АД (в несъстоятелност), т.д. № 14 от 
2014 г. на Окръжния съд – Русе.
4532

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Спортен клуб по шейни „Лавина“, София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от заседание 
на 16.07.2021 г. свиква редовно общо събрание на 
членовете на сдружение „Спортен клуб по шейни 
„Лавина“ на 30.08.2021 г. от 14 ч. в сградата на уп-
равлението на сдружението в София, ж.к. Люлин, 
бл. 986, вх. Е, ет. 3, ап. 143, при следния дневен 
ред и проекторешения: 1. обсъждане и приемане 
от общото събрание на сдружението на промени 
в устава на сдружението; проекторешение: об-
щото събрание приема изменения и допълнения 
в устава на сдружението; 2. освобождаване на 
членове на УС; проекторешение: общото събра-
ние освобождава като членове на управителния 
съвет Кристина Георгиева Константинова, като 
същата се освобождава и като председател, Тодор 
Василев Павлов и Йордан Мирчев Зарчев; 3. избор 
на нов управителен съвет и председател на УС с 
определяне на мандат; проекторешение: общото 
събрание избира за членове на управителния 
съвет с мандат 5 години считано от вземане 
на решението за избора им Марияна Дамянова 
Вергова – председател, Мария Стефанова Христо-
ва – секретар, и Георги Христов Иванов – член; 

общото събрание избира за председател на УС с 
мандат 5 години считано от вземане на решението 
за избора Марияна Дамянова Вергова, която ще 
представлява сдружението пред трети лица; 4. 
избор на контролен съвет с определен мандат; 
проекторешение: общото събрание избира за 
членове на контролния съвет на сдружението с 
мандат 5 години счетано от вземане на решението 
за избора им Кристина Георгиева Костадинова, 
Тодор Василев Павлов и Владислав Здравков 
Василев; 5. разни; проекторешение: предоставя 
на общото събрание вземането на решение, в 
случай че възникне необходимост от обсъждане 
на даден въпрос. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава ОС 
ще се проведе същия ден, на същото място, от 
15 ч., при същия дневен ред, колкото и членове 
да се явят. Материалите, свързани с провеждане 
на общото събрание, включително предложените 
изменения в устава, ще са на разположение за 
запознаване на всеки от членовете на сдружението 
на адреса на управление на сдружението един 
месец преди датата на провеждане на събранието.
4498

2. – Управителният съвет на сдружение 
„Спортен клуб по шейни „Кремиковци“, Со-
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от 
заседание на 12.07.2021 г. свиква редовно общо 
събрание на членовете на сдружение „Спортен 
клуб по шейни „Кремиковци“ на 30.08.2021 г. от 
16 ч. в сградата на управлението на сдружени-
ето в София, кв. Кремиковци, ул. Кремиковска 
№ 12, при следния дневен ред и проекторешения: 
обсъждане и приемане от общото събрание на 
сдружението промени в устава на сдружението; 
проекторешение: общото събрание приема из-
менения и допълнения в устава на сдружението. 
При липса на кворум на основание чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава общото събрание ще 
се проведе същия ден, на същото място, от 17 ч., 
при същия дневен ред, колкото и членове да се 
явят. Материалите, свързани с провеждането на 
общото събрание, ще са на разположение за за-
познаване на всеки от членовете на сдружението 
на адреса на управление на сдружението един 
месец преди датата на провеждане на събранието.
4499

3. – Управителният съвет на сдружение 
„Клуб по шейни „Никол“, София, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от заседание на 
13.07.2021 г. свиква редовно общо събрание на 
членовете на сдружение „Клуб по шейни „Никол“ 
на 30.08.2021 г. в 19 ч. в сградата на управлението 
на сдружението в София, ж.к. Надежда, бл. 126, 
вх. Г, ет. 3, ап. 76, при следния дневен ред и про-
екторешения: обсъждане и приемане от общото 
събрание на сдружението промени в устава на 
сдружението; проекторешение: общото събрание 
приема изменения и допълнения в устава на 
сдружението. При липса на кворум на основание 
чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава ОС ще се 
проведе същия ден, на същото място, от 20 ч., 
при същия дневен ред, колкото и членове да се 
явят. Материалите, свързани с провеждането на 
общото събрание, включително предложените 
изменения в устава, ще са на разположение за 
запознаване на всеки от членовете на сдружението 
на адреса на управление на сдружението един 
месец преди датата на провеждане на събранието.
4500
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4. – Управителният съвет на сдружение 
„Клуб по шейни „Бисер“, София, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от заседание на 
13.07.2021 г. свиква редовно общо събрание на 
членовете на сдружение „Клуб по шейни „Бисер“ 
на 30.08.2021 г. от 17 ч. в сградата на управле-
нието на сдружението в София, ж.к. Банишора, 
бл. 26, вх. А, ет. 5, ап. 15, при следния дневен 
ред и проекторешения: обсъждане и приемане 
от общото събрание на сдружението промени в 
устава на сдружението; проекторешение: общо-
то събрание приема изменения и допълнения в 
устава на сдружението. При липса на кворум на 
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава 
ОС ще се проведе същия ден, на същото място, 
от 20 ч., при същия дневен ред, колкото и членове 
да се явят. Материалите, свързани с провеждането 
на общото събрание, включително предложените 
изменения в устава, ще са на разположение за 
запознаване на всеки от членовете на сдружението 
на адреса на управление на сдружението един 
месец преди датата на провеждане на събранието.
4501

5. – Управителният съвет на сдружение „Спор-
тен клуб по шейни „Изи“, София, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от заседание на 
14.07.2021 г. свиква редовно общо събрание на 
членовете на сдружение „Спортен клуб по шейни 
„Изи“ на 30.08.2021 г. от 10 ч. в сградата на упра-
влението на сдружението в София, ж.к. Надежда 2, 
бл. 615, вх. Д, ет. 7, ап. 64, при следния дневен 
ред и проекторешения: обсъждане и приемане 
от общото събрание на сдружението промени в 
устава на сдружението; проекторешение: общо-
то събрание приема изменения и допълнения в 
устава на сдружението. При липса на кворум на 
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава 
ОС ще се проведе същия ден, на същото място, 
от 11 ч., при същия дневен ред, колкото и членове 
да се явят. Материалите, свързани с провеждане 
на общото събрание, включително предложените 
изменения в устава, ще са на разположение за 
запознаване на всеки от членовете на сдружението 
на адреса на управление на сдружението един 
месец преди датата на провеждане на събранието.
4502

6. – Управителният съвет на сдружение 
„Спортен клуб по народни и спортни шейни 
„Средец“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
и решение от заседание на 14.07.2021 г. свиква 
редовно общо събрание на членовете на сдруже-
ние „Спортен клуб по народни и спортни шейни 
„Средец“ на 30.08.2021 г. от 17 ч. в сградата на 
управлението на сдружението в София, район 
„Възраждане“, ул. Софроний Врачански № 15, 
при следния дневен ред и проекторешения: 1. 
обсъждане и приемане от общото събрание на 
сдружението промени в устава на сдружението; 
проекторешение: общото събрание приема изме-
нения и допълнения в устава на сдружението; 2. 
освобождаване членове на УС; проекторешение: 
общото събрание освобождава като членове на 
управителния съвет К. Г. Константинова, като 
същата се освобождава и като председател; Т. В. 
Павлов и Й. М. Зарчев; 3. избор на нов управи-
телен съвет и председател на УС с определяне на 
мандат; проекторешение: общото събрание избира 
за членове на управителния съвет с мандат 5 го-
дини считано от вземане на решението за избора 
им: Марияна Дамянова Вергова – председател, 

Мария Стефанова Христова – секретар, и Георги 
Христов Иванов – член; общото събрание избира 
за председател на УС с мандат 5 години считано 
от вземане на решението за избора Марияна 
Дамянова Вергова, която ще представлява сдру-
жението пред трети лица; 4. избор на контролен 
съвет с определен мандат; проекторешение: об-
щото събрание избира за членове на контролния 
съвет на сдружението с мандат 5 години считано 
от вземане на решението за избора им: К. Г. 
Костадинова, Т. В. Павлов и В. З. Василев; 5. 
разни; проекторешение: предоставя на общото 
събрание вземането на решение, в случай че 
възникне необходимост от обсъждане на даден 
въпрос. При липса на кворум на основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава ОС ще се проведе 
същия ден, на същото място, от 11 ч., при съ-
щия дневен ред, колкото и членове да се явят. 
Материалите, свързани с провеждане на общото 
събрание, включително предложените изменения 
в устава, ще са на разположение за запознаване 
на всеки от членовете на сдружението на адреса 
на управление на сдружението един месец преди 
датата на провеждане на събранието.
4503

7. – Управителният съвет на сдружение 
„Спортен клуб по шейни „Стаси“, София, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от 
заседание на 13.07.2021 г. свиква редовно общо 
събрание на членовете на сдружение „Спортен 
клуб по шейни „Стаси“ на 30.08.2021 г. от 18 ч. 
в сградата на управлението на сдружението в 
София, ул. Връх Манчо 3Б, вх. 3, ет. 6, ап. 170, 
при следния дневен ред: обсъждане и приемане 
от общото събрание на сдружението промени в 
устава на сдружението; проекторешение: общо-
то събрание приема изменения и допълнения в 
устава на сдружението. При липса на кворум на 
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава 
ОС ще се проведе същия ден, на същото място, 
от 19 ч., при същия дневен ред, колкото и членове 
да се явят. Материалите, свързани с провеждане 
на общото събрание, включително предложените 
изменения в устава, ще са на разположение за 
запознаване на всеки от членовете на сдружението 
на адреса на управление на сдружението един 
месец преди датата на провеждане на събранието.
4504

8. – Управителният съвет на сдружение „Спор-
тен клуб по шейни „Люлин“, София, на основа-
ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от заседание 
на 15.07.2021 г. свиква редовно общо събрание 
на членовете на сдружение „Спортен клуб по 
шейни „Люлин“ на 30.08.2021 г. от 10 ч. в сгра-
дата на управлението на сдружението в София, 
ул. Хайдушка гора № 145, при следния дневен 
ред и проекторешения: обсъждане и приемане 
от общото събрание на сдружението промени в 
устава на сдружението; проекторешение: общо-
то събрание приема изменения и допълнения в 
устава на сдружението. При липса на кворум на 
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава 
ОС ще се проведе същия ден, на същото място, 
от 11 ч., при същия дневен ред, колкото и членове 
да се явят. Материалите, свързани с провеждане 
на общото събрание, включително предложените 
изменения в устава, ще са на разположение за 
запознаване на всеки от членовете на сдружението 
на адреса на управление на сдружението един 
месец преди датата на провеждане на събранието.
4505
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9. – Управителният съвет на сдружение „Клуб 
по шейни „Кристи“, София, на основание чл. 26 
от ЗЮЛНЦ и решение от заседание на 14.07.2021 г. 
свиква редовно общо събрание на членовете 
на сдружение „Клуб по шейни „Кристи“ на 
30.08.2021 г. от 16 ч. в сградата на управлението 
на сдружението в София, ж.к. Надежда 2, бл. 317, 
вх. Г, ет. 1, ап. 70, при следния дневен ред и про-
екторешения: обсъждане и приемане от общото 
събрание на сдружението промени в устава на 
сдружението; проекторешение: общото събрание 
приема изменения и допълнения в устава на 
сдружението. При липса на кворум на основание 
чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава ОС ще се 
проведе същия ден, на същото място, от 17 ч., 
при същия дневен ред, колкото и членове да се 
явят. Материалите, свързани с провеждането на 
общото събрание, включително предложените 
изменения в устава, ще са на разположение за 
запознаване на всеки от членовете на сдружението 
на адреса на управление на сдружението един 
месец преди датата на провеждане на събранието.
4506

10. – Управителният съвет на сдружение 
„Клуб по шейни „Лозенец“, София, на основа-
ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от заседание 
на 22.07.2021 г. свиква редовно общо събрание 
на членовете на сдружение „Клуб по шейни 
„Лозенец“ на 30.08.2021 г. от 10 ч. в сградата на 
управлението на сдружението в София, район 
„Триадица“, ул. Иван Андонов № 2, при следния 
дневен ред и проекторешения: 1. обсъждане и 
промяна на наименованието на сдружението; 
проекторешение: общото събрание приема наи-
менованието на сдружението да бъде така, както 
е записано при регистрирането на сдружението 
от Софийския градски съд, и съответно така, 
както е пререгистрирано в търговския регистър 
и регистъра на юридическите лица с нестопан-
ска цел, а не както е било записано в устава 
на сдружението, а именно: наименованието да 
бъде „Клуб по шейни „Лозенец“; 2. обсъждане 
и приемане от общото събрание на сдружението 
промени в устава на сдружението; проекторе-
шение: общото събрание приема изменения и 
допълнения в устава на сдружението: 3. преизби-
ране на управителен съвет и председател на УС с 
определяне на мандат; проекторешение: общото 
събрание избира за членове на управителния 
съвет с мандат 5 години считано от вземане на 
решението за избора им досегашните членове 
на УС: О. Й. Мирчев, А. С. Йорданов и Г. Й. 
Мирчев; общото събрание избира за председател 
на УС с мандат 5 години считано от вземане на 
решението за избора досегашния председател О. 
Й. Мирчев, който ще представлява сдружението 
пред трети лица; 4. избор на контролен съвет 
с определен мандат; проекторешение: общото 
събрание избира за членове на контролния съвет 
на сдружението с мандат 5 години считано от 
вземане на решението за избора им досегашните 
членове на контролния съвет: С. Г. Иванов, К. М. 
Кирилов и С. К. Галчев; 5. разни; проектореше-
ние: предоставя на общото събрание вземането 
на решение, в случай че възникне необходимост 
от обсъждане на даден въпрос. При липса на 
кворум на основание чл. 19 от устава ОС ще се 
проведе същия ден, на същото място, от 11 ч., при 
същия дневен ред, колкото и членове да се явят. 
Материалите, свързани с провеждане на общото 
събрание, включително предложените изменения 

в устава, ще са на разположение за запознаване 
на всеки от членовете на сдружението на адреса 
на управление на сдружението един месец преди 
датата на провеждане на събранието.
4564

1. – Управителният съвет на Браншовата 
камара на целулозно-хартиената промишле-
ност – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на камарата на 30.08.2021 г. 
от 10 ч. в „Метрополитън Хотел София“, София, 
бул. Цариградско шосе № 64, при следния дневен 
ред: 1. приемане на нов устав на БК на ЦХП; 2. 
избор на нов управителен съвет; 3. разни. Покан-
ват се да присъстват всички членове на камарата 
или техни упълномощени представители. 
4522

2. – Управителният съвет на сдружение „Сту-
дентско общество за компютърно изкуство“ – Со-
фия, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на членовете на 10.09.2021 г. на 
адреса на управление на сдружението: София, 
пл. Народно събрание № 10, от 17 ч. при следния 
дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на 
УС и на годишните финансови отчети на сдру-
жението за 2017, 2018, 2019 и 2020 г.; 2. избор на 
нов управителен съвет и председател на УС; 3. 
приемане на нов устав; 4. разни. Материалите 
по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на членовете на адреса на управление на 
сдружението. При липса на кворум на основание 
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 
10.09.2021 г. в 18 ч. на същия адрес и при същия 
дневен ред.
4497

2. – Управителният съвет на сдружение „На-
ционален студентски информационен и кариерен 
център“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на членовете на сдруже-
нието на 13.09.2021 г. на адреса на управление 
на сдружението: София, пл. Народно събрание 
№ 10, от 17 ч. при следния дневен ред: 1. прие-
мане на годишния отчет на УС и на годишните 
финансови отчети на сдружението за 2017, 2018, 
2019 и 2020 г.; 2. избор на нов управителен съвет 
и председател на УС; 3. приемане на нов устав; 4. 
разни. Материалите по дневния ред на събранието 
са на разположение на членовете на адреса на 
управление на сдружението. При липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще 
се проведе на 13.09.2021 г. в 18 ч. на същия адрес 
и при същия дневен ред.
4530

505. – Управителният съвет на сдружение 
с нестопанска цел „Българска асоциация на 
архитектите и инженерите – консултанти“  
(БААИК) – София, на основание чл. 26, ал. 3 от 
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо отчетно събрание 
на членовете на сдружението на 16.09.2021 г. от 
13,30 ч. в зала „Панония“ на хотел „Будапеща“ 
(София, ул. Будапеща № 92) при следния дневен 
ред: 1. регистрация на делегатите на събранието; 
2. откриване на събранието и отчет за дейност-
та на БААИК от януари 2021 г. до момента (16 
септември 2021 г.); 3. приемане на годишния 
финансов отчет (ГФО) на БААИК за 2020 г.; 
счетоводен финансов отчет от януари 2021 г. до 
август 2021 г.; разглеждане и приемане на проект 
за бюджет за 2022 г.; 4. доклад от контролния 
съвет за работата на УС от януари 2021 г. до мо-
мента; освобождаване от финансова отговорност 
на председателя и членовете на УС на БААИК; 
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5. промяна в състава на УС и КС; 6. разни и 
закриване на събранието. При липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ годишното общо 
отчетно събрание ще се проведе същия ден от 
14,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4494

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Българско дружество по ен-
докринология“ – София, на основание чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание на общото 
събрание на сдружението на 20.09.2021 г. в 14 ч. 
в София, ул. Димитър Моллов № 10 – УМБАЛ 
„Софиямед“, База 2, учебна зала, при следния 
дневен ред: 1. приемане на годишния доклад 
на председателя на управителния съвет за дей-
ността на сдружението за 2020 г.; 2. приемане 
на годишния финансов отчет на сдружението за 
2020 г.; 3. разни. Поканват се всички членове на 
сдружението да присъстват лично или чрез из-
рично упълномощен представител. При липса на 
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото 
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
4523

7. – Управителният съвет на сдружение „Бъл-
гарски антифашистки съюз“ (БАС), София, на 
основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 (3) 
и 19 (1) от устава на БАС свиква заседание на 
делегатите на общото отчетно-изборно събрание 
(6-и конгрес) на сдружението на 23.09.2021 г. (чет-
въртък) от 10 ч. в София, район „Възраждане“, 
ул. Позитано № 20, Киносалона, при следния 
дневен ред: 1. отчетен доклад „Ролята на Българ-
ския антифашистки съюз в обществения живот 
през изминалите 30 години от основаването му 
и бъдещите отговорности и задачи пред съюза“; 
2. избор на председател на управителния съвет 
на Българския антифашистки съюз; 3. попълване 
на състава на управителния съвет на Българ-
ския антифашистки съюз. На основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ при липса на кворум заседанието 
ще се проведе след един час – в 11 ч. същия 
ден, на същото място и при същия дневен ред.
4496

1. – Управителният съвет на Българската 
асоциация по детско-юношеска психиатрия и 
свързаните професии, София, на основание чл. 26, 
ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асо-
циацията на 2.10.2021 г. от 11 ч. в София, ул. Ге-
орги Софийски № 1, УМБАЛ – Александровска, 
Клиника по детска психиатрия – учебната зала, в 
дневно отделение, при необходимост – провежда-
не онлайн, при следния дневен ред: 1. изслушване 
и приемане на отчетни доклади на управителните 
тела на асоциацията; 2. избор на нови членове 
на управителните тела на асоциацията; 3. други. 
При липса на кворум в обявения час на основа-
ние чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се 
проведе на същото място и при същия дневен 
ред един час по-късно и ще се счита за законно.
4531

1. – Управителният съвет на сдружение „Кон-
федерация на българските писатели“ – Бургас, 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 11, ал. 1 
от устава на Конфедерацията на българските 
писатели свиква общо събрание на 11.09.2021 г. 
в 13 ч. в Бургас, Експозиционен център „Фло-
ра“, Приморски парк – Бургас – зала № 2, при 
следния дневен ред: 1. връчване на награди и 
почетни звания; 2. отчет на мандата на управи-
телния съвет; 3. въвеждане на промени в устава 
на Конфедерацията на българските писатели; 
4. промяна на адреса на управление; 5. избор 
на председател на сдружението; 6. избор на 
членове на управителния съвет; 7. други. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
4518

22. – Управителният съвет на сдружение 
„БУЛТИШ – дружество на български и турски 
бизнесмени“, Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1 
от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 
сдружението за 2021 г. на 16.09.2021 г. (четвъртък) 
от 17 ч. в Пловдив, ул. Владая № 3, „Сити Хотел 
Пловдив“, при следния дневен ред: 1. одобряване 
на действията и решенията на УС през 2019 г. и 
2020 г.; 2. приемане на отчета/доклада за дей-
ността на сдружението през 2019 г. и 2020 г.; 3. 
приемане на годишния финансов отчет (ГФО) на 
сдружението за периода 2019 г. – 2020 г. вкл.; 4. 
промени в устава на сдружението; 5. определяне 
размера на членския внос; 6. промени в съставите 
на управителния съвет и на контролния съвет 
на сдружението; 7. разни. Поканват се всички 
членове на сдружението да вземат участие лично 
или чрез упълномощени от тях лица. При липса 
на кворум съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието 
се отлага с един час по-късно на същото място и 
при същия дневен ред и се провежда независимо 
от това колко членове се явят. Материалите за 
ОС са на разположение на членовете при пред-
седателя.
4507

2. – Управителният съвет на сдружение 
СНЦ „Дружество за приятелство с народите на 
Русия и ОНД“ – Пловдив, на основание чл. 26 
от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на дружеството 
свиква общо отчетно-изборно събрание на чле-
новете на 28.09.2021 г. в 17 ч. в зала „Берьозка“ 
на ул. Иван Вазов № 25, Пловдив, при следния 
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 
2020 г.; 2. финансов отчет за 2020 г.; 3. приемане 
на бюджет за 2021 г.; 4. избор на председател и 
управителен съвет. При липса на кворум на ос-
нование чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще 
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
4539
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