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Народно събрание

	Закон за	ратифициране	на	Допълнени-
ето	на	Споразумението	за	заем	между	
Европейския	съюз	като	заемодател	и	Ре-
публика	България	като	заемополучател	 3

	Решение	 за	 създаване	 на	 Временна	
комисия	за	разглеждане	на	въпросите	
с	недостига	и	високите	цени	на	дър-
вата	 за	 огрев	 за	 отоплителен	 сезон	
2022	–	2023	г.	и	за	изготвяне	на	пред-
ложения	за	справяне	с	тези	проблеми	 3

	Декларация	 относно	 присъединява-
нето	на	Република	България	към	Шен-
генското	пространство	 4

Президент на Републиката

	Указ № 256 за	освобождаване	на	Йор-
дан	Първанов	Първанов	от	длъжност-
та	извънреден	и	пълномощен	посланик	
на	Република	България	в	Чешката	ре-
публика	 4

	Указ № 257	за	назначаване	на	Данчо	
Добринов	Мичев	 за	извънреден	и	пъл-
номощен	 посланик	 на	 Република	 Бъл-
гария	в	Чешката	република	със	седа-
лище	в	гр.	Прага	 4

Конституционен съд

	Определение № 9	 от	 15	 ноември	
2022	г.	по	конституционно	дело	№	18	
от	2022	г.	 4

Министерски съвет

	Постановление № 366	от	16	ноември	
2022	г.	за	одобряване	на	вътрешноком-
пенсирани	 промени	 на	 утвърдените	
разходи	 по	 области	 на	 политики/бю-
джетни	програми	по	бюджета	на	Ми-
нистерския	съвет	за	2022	г.	 12

	Постановление № 367	от	16	ноември	
2022	г.	за	одобряване	на	допълнителен	
трансфер	по	бюджета	на	държавното	
обществено	осигуряване	за	2022	г.	 12

	Постановление № 368	от	16	ноември	
2022	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
трансфери	по	бюджетите	на	общини-

те	за	2022	г.	за	финансово	осигуряване	
на	дейности	по	национални	програми
за	развитие	на	образованието	 13

	Постановление № 369	от	16	ноември	
2022	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
трансфери	по	бюджетите	на	общини-
те	 за	 2022	г.	 за	 компенсиране	 на	 из-
вършените	от	родителите	разходи	за	
периода	 1	 юли	–	14	 септември	 2022	г.	
за	отглеждането	и	обучението	на	де-
цата,	които	не	са	приети	в	държавни	
или	общински	детски	градини	или	учи-
лища	поради	липса	на	свободни	места	 16

	Постановление № 370	от	17	ноември	
2022	 г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	на	
Правилника	за	прилагане	на	Закона	за	
Националната	служба	за	охрана,	при-
ет	с	Постановление	№	131	на	Минис-
терския	съвет	от	2016	г.	 17

	Постановление № 371	 от	 17	 ноем-
ври	 2022	 г.	 за	 допълнение	 на	Устрой-
ствения	 правилник	 на	 Агенцията	 за	
качеството	 на	 социалните	 услуги,	
приет	с	Постановление	№	220	на	Ми-
нистерския	съвет	от	2020	г.	 17

	Решение № 896	от	16	ноември	2022	г.	
за	 приемане	 на	 Интегрирана	 тери-
ториална	 стратегия	 за	 развитие	 на	
Северозападен	регион	за	планиране	от	
ниво	2	за	периода	2021	–	2027	г.	 17

	Решение № 897	от	16	ноември	2022	г.	
за	приемане	на	Интегрирана	терито-
риална	стратегия	за	развитие	на	Се-
верен	централен	регион	за	планиране
от	ниво	2	за	периода	2021	–	2027	г.	 18

	Решение № 898	от	16	ноември	2022	г.	
за	приемане	на	Интегрирана	терито-
риална	стратегия	за	развитие	на	Се-
вероизточен	 регион	 за	 планиране	 от	
ниво	2	за	периода	2021	–	2027	г.	 18

	Решение № 899	от	16	ноември	2022	г.	
за	 приемане	 на	 Интегрирана	 тери-
ториална	 стратегия	 за	 развитие	 на	
Югоизточен	 регион	 за	 планиране	 от
ниво	2	за	периода	2021	–	2027	г.	 18
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	Решение № 900	от	16	ноември	2022	г.	
за	 приемане	 на	 Интегрирана	 тери-
ториална	 стратегия	 за	 развитие	 на	
Югозападен	 регион	 за	 планиране	 от
ниво	2	за	периода	2021	–	2027	г.	 18

	Решение № 901	от	16	ноември	2022	г.	
за	 приемане	 на	 Интегрирана	 тери-
ториална	 стратегия	 за	 развитие	 на	
Южен	централен	регион	за	планиране
от	ниво	2	за	периода	2021	–	2027	г.	 18

Министерство 
на транспорта и съобщенията

	Изменения	на	Международния	кодекс	
за	 разширени	 проверки	 при	 прегледи	
за	 освидетелстване	 на	 корабите	 за	
насипни	товари	 и	 нефтени	танкери,	
2011	г.	(ESP	Code)	 19

	Изменения	на	Международната	кон-
венция	 за	 контрол	 на	 вредните	 про-
тивообрастващи	 системи	 на	 кораби-
те,	2001	г.	Изменения	на	анекси	1	и	4	
(Контрол	върху	цибутрина	и	формата	
на	Международното	 свидетелство	 за	
противообрастваща	система)	 19

Министерство  
на отбраната

	Техническо споразумение	 между	
Министерството	 на	 отбраната	 на	
Република	България	и	Министерство-
то	 на	 отбраната	 на	 Италианската	
република	относно	мерките	по	усиле-
на	бдителност	на	НАТО	(eVA)	в	Бълга-
рия	и	предоставянето	на	поддръжка	
от	страната	домакин	 (HNS)	и	други	
отговорности	 21

Министерство 
на културата

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	 Наредба	 №	Н-5	 от	 27	 юни	 2007	г.	
за	условията	и	реда	за	провеждане	на	
конкурси	за	предоставяне	на	средства	
от	Национален	фонд	„Култура“	 38

Министерство 
на образованието и науката

	Наредба № 22 от	2	ноември	2022	г.	за	
придобиване	на	квалификация	по	про-
фесията	„Работник	в	производство	на
облекло“	 41
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НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 258
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за ратифициране на Допълнението на 
Споразумението за заем между Европейския 
съюз като заемодател и Република България 
като заемополучател, приет от 48-ото Народно 
събрание на 16 ноември 2022 г.

Издаден в София на 17 ноември 2022 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за ратифициране на Допълнението на Спора-
зумението за заем между Европейския съюз 
като заемодател и Република България като 

заемополучател

Член единствен. Ратифицира подписаното 
за Европейския съюз на 21 октомври 2022 г. 
и за Република България на 10 октомври 
2022 г. Допълнение на Споразумението за заем 
между Европейския съюз като заемодател и 
Република България като заемополучател, 
подписано за Република България в София 
на 26 ноември 2020 г. и за Европейския съюз 
в Брюксел на 11 декември 2020 г.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила 

от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 16 ноември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

7357

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия за раз-
глеждане на въпросите с недостига и високите 
цени на дървата за огрев за отоплителен сезон 
2022 – 2023 г. и за изготвяне на предложения 

за справяне с тези проблеми

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 от Конституцията на Република България 
и чл. 37 от Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
Р Е Ш И :

1. Създава Временна комисия за разглеж-
дане на въпросите с недостига и високите 
цени на дървата за огрев за отоплителен сезон 
2022 – 2023 г. и за изготвяне на предложения 
за справяне с тези проблеми, която се съ-
стои от 14 народни представители, избрани 
на паритетен принцип – по двама от всяка 
парламентарна група.

2. Временната комисия предлага конкретни 
решения за справяне със следните системни 
проблеми и конкретни проблеми, свързани с 
недостига на дърва за огрев за отоплителен 
сезон 2022 – 2023 г.:

– липса на прозрачност на данните за на-
лични обеми за сеч, изпълнение на заявките 
за дърва, съответните цени и т.н.;

– липса на прозрачност по какви критерии 
и кои са лицата, които се включват и които 
получават дърва съгласно списъците по чл. 111 
от Закона за горите;

– спекулативни ценови практики от страна 
на определени търговци;

– финансови затруднения при част от до-
макинствата за заплащане високите цени на 
дървата за огрев;

– наличие на общини през този отоплите-
лен сезон, в които цената на дървесината е 
по-висока от средната за областта и страната;

– затруднения при изпълнение на заявките 
за дърва за огрев на нуждаещите се поради 
организационни ограничения, произтичащи 
от договорните отношения на общини и дър-
жавни предприятия с частните търговци и 
дърводобивни фирми;

– информация за подвеждане на гражда-
ните на карловските села, които пострадаха 
от наводненията през изминалия летен сезон, 
че ще могат да получат безплатно дърва за 
огрев за предстоящата зима.

3. Временната комисия в 30-дневен срок 
от влизане в сила на решението да изготви и 
представи предложенията си по т. 2.

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

Председател: Любен Иванов Иванов
Членове: Христо Богомилов Терзийски

Десислава Жекова Танева
Иван Маркос Христанов 
Александър Димитров Дунчев
Димитър Иванов Аврамов
Ализан Нихат Яхова
Даниел Петров Петров
Стоян Николов Таслаков
Иван Валентинов Иванов
Деян Цанков Дечев
Албена Симеонова Върбанова
Румен Маринов Йончев
Надежда Данаилова 
Самарджиева.
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5. Комисията се избира за срок от 30 дни. 
Решението е прието от 48-ото Народно съб-

рание на 16 ноември 2022 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

7391

ДЕКЛАРАЦИЯ
относно присъединяването на Република 
България към Шенгенското пространство

Народното събрание на Република Бъл-
гария,

– като изразява позицията, че Шенгенското 
пространство е едно от най-значимите дости-
жения на европейската интеграция;

– като отчита факта, че България е из-
пълнила критериите за присъединяване към 
Шенгенското пространство още през 2011 г. и 
готовността є е потвърждавана многократно 
от Съвета на Европейския съюз, Европейската 
комисия и Европейския парламент;

– като обръща внимание на заключенията 
на мисията експерти на държавите-членки 
под координация на Европейската комисия 
тази година, която потвърди готовността на 
България да прилага успешно последните 
достижения на правото на Шенген;

– като подчертава значението на присъе-
диняването към Шенгенското пространство 
за българските граждани, за бизнеса и за 
околната среда, с незабавен ефект върху 
облекчаването на граничните контролно-
пропускателни пунктове с Гърция и Румъния 
и улеснени транспортни връзки за целия 
Европейски съюз,

1. Декларира пълна подкрепа за усилията 
на българското правителство да постигне 
решение на Съвета на Европейския съюз за 
членството на България в Шенген до края 
на 2022 г.

2. Обръща се към парламентите на стра-
ните-членки да подкрепят присъединяването 
на България към Шенгенското пространство, 
с което ще утвърдят принципите на равнопра-
вие и недискриминация в Европейския съюз.

3. Призовава Съветът на Европейския 
съюз да приеме решение за пълно прилагане 
на разпоредбите на правото от Шенген по 
отношение на Република България, с което 
да гарантира премахването на проверките 
по всички граници на страната със страни-
те – членки на Шенгенското пространство.

Декларацията е приета от 48-ото Народно 
събрание на 17 ноември 2022 г. и е подпечатана 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

7429

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 256
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам Йордан Първанов Първанов 

от длъжността извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в Чешката 
република.

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

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

Румен Радев
Министър-председател: 

Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.

7424

УКАЗ № 257
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Данчо Добринов Мичев за 

извънреден и пълномощен посланик на Ре-
публика България в Чешката република със 
седалище в гр. Прага.

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

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

Румен Радев
Министър-председател: 

Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.

7425

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9 
от 15 ноември 2022 г.

по конституционно дело № 18 от 2022 г.

Конституционният съд в състав: предсе-
дател: Павлина Панова, членове: Мариана 
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, 
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда 
Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов, 
Янаки Стоилов, Соня Янкулова, при участие-
то на секретар-протоколиста Росица Симова 
разгледа в закрито заседание на 15 ноември 
2022 г. конституционно дело № 18 от 2022 г., 
докладвано от съдия Таня Райковска.
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Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1 и 2 
от Конституцията във фазата по допустимост 
съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за Конститу-
ционен съд (ЗКС).

Делото е образувано на 27.09.2022 г. по 
искане на Министерския съвет на Република 
България за даване на задължително тъл-
куване на чл. 126, ал. 2 в частта „надзор за 
законност“ във връзка с чл. 127 от Консти-
туцията на Република България по въпроса: 
„Систематичното тълкуване на чл. 126, ал. 2 
във връзка с чл. 127 от Конституцията на 
Република България допуска ли главният про-
курор, осъществявайки надзор за законност 
върху дейността на прокурорите, да им възлага 
извършването на проверки за спазване на за-
конността във всички сфери на управление и 
на всички административни нива?“, както и 
за установяване на противоконституционност 
на разпоредбата на чл. 145, ал. 1, т. 3 в частта 
относно думите „и действия“ и „и ревизии“, 
и т. 6 в частта относно думите „или друго 
закононарушение“ от Закона за съдебната 
власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г.; 
посл. изм. и доп., бр. 62 от 5 август 2022 г.; 
ЗСВ) като противоречащи на чл. 127, т. 5 от 
Конституцията на Република България.

В искането за задължително тълкуване на 
чл. 126, ал. 2 в частта „надзор за законност“ във 
връзка с чл. 127 от Конституцията на Репуб-
лика България Министерският съвет посочва 
необходимост от задължително тълкуване с 
оглед на „констатирани случаи на възлагания 
от главния прокурор на проверки по реда на 
надзора за законност, които „изглежда надви-
шават основната функция на прокуратурата 
като подсистема на съдебната власт“, тъй като 
обхващат „всички сфери на управление“ и 
„всички административни нива“. 

Вносителят твърди, че дейността на проку-
ратурата по чл. 127 от Конституцията е тълку-
вана „разширително“ както в прокурорската 
практика, така и от законодателя – чрез ЗСВ. В 
искането се поддържа, че предметният обхват 
на редица извършени проверки от страна на 
прокуратурата „изглежда напълно неотносим 
към основната функция на прокуратурата 
като подсистема на съдебната власт“. Така 
„потенциално“ се засягат всички сфери на 
управление и всички органи на централната 
и местната власт, което според Министерския 
съвет „е в противоречие със схващането на 
конституционния законодател, изяснено от 
Конституционния съд“.

Министерският съвет посочва, че за да се 
избегне разширителното тълкуване на цити-
раните конституционни разпоредби, поставе-
ният тълкувателен въпрос следва да получи 
следния отговор: „… разбирането, според което 
главният прокурор, осъществявайки надзор 
за законност върху дейността на прокурорите, 

възлага извършването на проверки за спазване 
на законността във всички сфери на управ-
ление и на всички административни нива, 
не съответства на вложения в посочените 
в тълкувателния въпрос норми на чл. 126, 
ал. 2 във връзка с чл. 127 от Конституцията 
на Република България смисъл от конститу-
ционния законодател“.

В искането за обявяване на противоконсти-
туционност на разпоредбата на чл. 145, ал. 1, 
т. 3 в частта относно думите „и действия“ и „и 
ревизии“, и т. 6 в частта относно думите „или 
друго закононарушение“ от Закона за съдебната 
власт Министерският съвет поддържа, че „в 
правната теория преобладаващото разбиране 
не поддържа широките предели на дейността 
в активността на прокурорската институ-
ция“. Твърди се, че „внимателният прочит“ 
на разпоредбата на чл. 145 от ЗСВ „повдига 
въпроса доколко с нея не само се очертават 
правомощията на прокуратурата, чрез които 
се упражняват конституционните є функции, 
но и дали последните не се разширяват така, 
че да излизат извън конституционно устано-
вените предели на чл. 127 от Конституцията 
на Република България“. 

Според вносителя разпоредбата на чл. 145, 
ал. 1, т. 3 от ЗСВ предписва възлагане от 
прокурора на проверки не само при данни 
за незаконосъобразни актове, но и за неза-
коносъобразни действия, което разширява 
изключително правомощията на прокурату-
рата, в резултат на което вместо последващ, 
надзорът, упражняван от прокуратурата, се 
превръща в предварителен и „се разпростира 
върху неограничени по своя характер дейности 
на изпълнителната власт“. 

Министерският съвет твърди в искането, 
че „нито едно от правомощията на прокурату-
рата, предвидени в чл. 127 от Конституцията, 
не предполага прокурор да упражнява надзор 
или да надзирава дейността на всеки правен 
субект в държавата или в общината, още по-
малко да предотвратява закононарушения“. 
Според Министерския съвет правомощието на 
прокурора по чл. 145, ал. 1, т. 6 ЗСВ да прилага 
предвидените от закона мерки при наличие 
на данни не само за извършено престъпление, 
но и за извършено друго „закононарушение“ 
представлява „превантивно правомощие на 
прокуратурата“ и е характерно за общия 
надзор за законност, какъвто не е предвиден 
в действащата Конституция.

Конституционният съд, за да се произне-
се по допустимостта на искането, съобрази 
следното:

Вносител на искането е Министерският 
съвет на Република България, който съглас-
но чл. 150, ал. 1 от Конституцията е субект, 
оправомощен да сезира Конституционния съд.
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Искането има за предмет даване на за-
дължително тълкуване на конституционни 
разпоредби и установяване на противокон-
ституционност на действащ закон, които са 
в компетентността на Конституционния съд 
по чл. 149, ал. 1, т. 1 и 2 от Конституцията. 

Конституционният съд в своята практика 
заема категорична позиция, че основна функ-
ция на тълкувателното правомощие, което 
той упражнява на основание чл. 149, ал. 1, 
т. 1 от Конституцията, е изграждането на 
„ясна и безпротиворечива система от норми“ 
(Решение № 8 от 2005 г. по к.д. № 7/2005 г., 
Определение № 8/2022 г. по к.д. № 15/2022 г.). 
Целта на упражняването на това предвидено от 
конституционния законодател самостоятелно 
правомощие, отделно от другите и различно 
от инцидентното тълкуване на Основния 
закон при произнасяне за противоконсти-
туционност на актовете, посочени в чл. 149, 
ал. 1, т. 2 от Конституцията, е да се установи 
съдържанието и смисълът на посочените от 
вносителя конституционни разпоредби, по 
който смисъл се спори, „констатира се не-
яснота и/или двусмислие, разкриването му 
обосновава различни възможни решения или 
прилагането е противоречиво. Така даването 
на задължително тълкуване служи непосред-
ствено за повече ефективност на Основния 
закон“ (Определение № 4/2007 г. по к.д. 
№ 9/2007 г., Определение от 19.12.1996 г. по к.д. 
№ 30/1996 г., Определение от 30.06.1998 г. по 
к.д. № 14/1998 г., Определение от 25.04.2013 г. 
по к.д. № 2/2013 г., Определение № 8/2022 г. 
по к.д. № 15/2022 г.).

Конституционният съд има трайно уста-
новена и последователна практика, че за да 
бъде допуснато за разглеждане по същество 
едно искане на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията, е необходимо да е налице 
възможност за повече от един отговор от-
носно нормативното съдържание на дадена 
конституционна разпоредба. Възможните 
различни разбирания за смисъла и обхва-
та на разпоредбата следва да са посочени 
от вносителя на искането със съответните 
аргументи. Конституционният съд може да 
осъществи юрисдикционната си функция 
само при наличието на реален правен спор. 
Когато предмет на едно тълкувателно искане е 
конституционен текст, за който вносителят не 
твърди, че конституционната повеля в него е 
неясна и/или нееднозначна, но едновременно 
претендира тя да има смислов потенциал да 
бъде изведено друго значение, упражняването 
на тълкувателното правомощие би поставило 
Конституционния съд в позицията на „позити-
вен законодател“, който замества със своята 
воля тази на конституционния законодател, 
което е конституционно недопустимо (Оп-
ределение № 8/2022 г. по к.д. № 15/2022 г.). 

Конституционният съд е подчертал в Оп-
ределение № 8/2016 г. по к.д. № 17/2016 г., че 
„задължителното тълкуване не може да се 
извършва в отговор на доктринерен спор или 
конюнктурни политически интереси“.

В значителната си част конституционните 
разпоредби се характеризират с определяната 
в правната теория „отворена текстуалност“. 
Чрез задължителното абстрактно тълкуване 
на конституционните норми се определя 
конкретният смисъл, в който следва да се 
прилага съответната разпоредба, така щото 
да се гарантира безпротиворечивост и ста-
билност на правната система. Установена 
в практиката предпоставка да се ангажира 
тълкувателната компетентност на Консти-
туционния съд е изискването вносителят да 
посочи възможните различни тълкувания 
на визираните конституционни разпоредби, 
което в настоящия случай не е сторено, 
както се установява от искането. Конститу-
ционният съд е единствено компетентен да 
изведе значението на тълкуваната разпоредба 
с обвързваща всички правни субекти сила, 
посочвайки вложения от конституционния 
законодател смисъл. 

Обстоятелството, че определено съдържа-
ние, изведено от абстрактно формулирания 
конституционен текст (разпоредба), чрез за-
конодателната уредба (от Народното събрание 
на основание чл. 133 от Конституцията) или 
при прилагането на тази уредба от прокура-
турата – главния прокурор, може да доведе 
до последствия, които не са „целесъобразни“, 
според виждането на вносителя (т.е. съответ-
ни на целта, заложена от конституционния 
законодател за дейността на прокуратурата), 
Конституционният съд не приема като осно-
вание за даване на задължително тълкуване 
на Конституцията. По същество изложените 
от вносителя съображения, както и самата 
формулировка на тълкувателния въпрос в 
искането за необходимостта от даване на 
задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2 
във връзка с чл. 127 от Основния закон, се 
свеждат до дефиниране на приложимия метод 
на тълкуване (стеснително тълкуване), което 
обаче няма естество на аргумент за неяснота, 
обуславяща правен интерес като процесуална 
предпоставка за допускане на едно тълкува-
телно искане. 

Конституционният съд е последователен в 
своята практика за упражняването на право-
мощието по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституци-
ята, че съществено условие за допустимост на 
тълкувателно искане е да се обоснове от вно-
сителя правен интерес от тълкуването, като 
се изложат съображения за неяснота относно 
смисъла и съдържанието на конституционната 
разпоредба, което да обуславя противоречиво 
или нееднакво прилагане на същата (в този 
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смисъл Определение от 30.04.1998 г. по к.д. 
№ 14/1998 г., Определение № 9/1996 г. по к.д. 
№ 30/1996 г., Определение № 4/2007 г. по к.д. 
№ 9/2007 г., Определение № 1/2015 г. по к.д. 
№ 1/2015 г., Определение № 8/2016 г. по к.д. 
№ 17/2016 г., Определение № 8/2022 г. по к.д. 
№ 15/2022 г. и др.).

В обобщение Конституционният съд под-
чертава, че едно искане за задължително 
тълкуване има основание и може да бъде до-
пуснато за разглеждане по същество само при 
определени условия – в искането да се изложат 
подробни съображения за необходимостта, 
която го поражда – освен неясноти относно 
смисъла и съдържанието на конституционната 
разпоредба, така и наличието на данни за 
противоречивото є и нееднакво прилагане. 
Задължителното тълкуване е необходимо 
само тогава, когато зададеният тълкувателен 
въпрос се отнася до реално съществуващ и 
конкретно обоснован проблем, произхождащ 
от твърдяна неяснота на конституционна раз-
поредба и чрез решаването на който се постига 
конституционно значима цел (в този смисъл 
Определение № 8/2016 г. по к.д. № 17/2016 г.). 
В цитирано определение Конституционният 
съд приема, че „при липсата на неяснота и 
непълнота в правната регламентация, лип-
сата и на различно виждане и на правен 
спор между държавните институции, да се 
извърши абстрактно задължително тълкуване 
би било излизане вън от компетентността 
на Конституционния съд за провеждане на 
задължително тълкуване“.

Както беше посочено, в настоящото искане 
мотивите за тълкуването на чл. 126, ал. 2 в 
частта „надзор за законност“ във връзка с 
чл. 127 от Конституцията и в контекста на 
поставения тълкувателен въпрос не съдържат 
доводи за неяснота на визираните конститу-
ционни разпоредби. Конституционният съд 
обръща внимание, че в съобразителната част 
искането на Министерския съвет не просто 
не сочи различно и противоречиво тълкува-
не от държавни органи на обсъжданите тук 
конституционни разпоредби, а напротив – под-
държа се, че те са еднозначно разбирани и 
прилагани както от законодателя, така и от 
прокуратурата, а именно в контекста на едно 
„разширително“ тълкуване на тези конститу-
ционни разпоредби.

Съдържащото се в искането твърдение, 
че така разбирани и прилагани, посочените 
разпоредби от Основния закон позволяват и 
са довели до нарушаване на Конституцията, 
и то от органи на прокуратурата (които спо-
ред искането „изглежда надвишават основ-
ната функция“) и от законодателната власт 
чрез ЗСВ, само по себе си не обосновава 
необходимостта от задължително тълкуване. 
Изразените от вносителя „опасения относно 

прекомерното разширяване на сферите, в които 
прокуратурата има правомощия“ също така 
не са достатъчни да обосноват необходимост 
от задължително тълкуване (Определение 
№ 9/1996 г. по к.д. № 30/1996 г., Определение 
№ 8/2016 г. по к.д. № 17/2016 г.).

Ценностните оценки на вносителя (относно 
евентуални резултати и настъпили резултати 
с негативна конотация) на конституционните 
разпоредби, чието тълкуване се иска, каквито 
се съдържат и в твърдяното от вносителя, 
че практиката на прокуратурата „възбужда 
въпроси доколко осъществяването на над-
зора за законност от главния прокурор по 
чл. 126, ал. 2 чрез възлагане на извършване 
на проверки за спазване на законността във 
всички сфери на управление и на всички ад-
министративни нива не води до отричане по 
същество на правомощия на други държавни 
органи“, нямат характер на довод за неяснота 
в текста. Липсва изведена ясна позиция от 
вносителя по така поставения тълкувателен 
въпрос. Използването на словесни конструк-
ции като „изглежда надвишават“, „изглежда 
напълно неотносим“, „възбужда въпроси“ 
имат смисъл на изказване на предположе-
ния според Конституционния съд, което не 
е равностойно на становище в искането за 
излизане извън конституционно установените 
предели на надзора за законност. При това не 
е заявено разбирането на вносителя за „сфери 
на управление“ и „административни нива“, 
което е в несъответствие с подчертаваното 
от него в искането (с негативна конотация) 
разширително тълкуване на визираните раз-
поредби от законодателя и от прокуратура-
та – главния прокурор.

Конституционният съд е последователен в 
своето виждане, че е „недопустимо чрез пра-
вомощието за тълкуване да се търси и постига 
заобикаляне на конституционно установени 
правомощия. Конституционният съд не може 
чрез тълкуване да дава конкретни указания 
за действие (или бездействие) на органи на 
публичната власт, вкл. на Народното събра-
ние, още по-малко да ограничава неговата 
суверенна функция на единствен законодател 
на държавата. Гаранция дали правните актове 
на Народното събрание ще са съобразени с 
Конституцията, е самата Конституция – всич-
ки те подлежат на контрол за конституцио-
носъобразност пред Конституционния съд“ 
(Определение № 4/2007 г. по к.д. № 9/2007 г. 
и Решение № 8 от 2005 г. по к.д. № 7/2005 г.).

В допълнение към изложеното дотук Кон-
ституционният съд намира за необходимо да 
напомни, че конституционната конструкция 
„надзор за законност“ е предмет на тълкува-
телни решения № 8/2005 г. по к.д. № 7/2005 г. 
и № 11/2020 г. по к.д. № 15/2019 г., в които е 
даден еднозначен отговор относно основната 
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задача на прокуратурата, за функциите, за 
способите и обхвата на прокурорския над-
зор по смисъла на чл. 126, ал. 2 и чл. 127 от 
Конституцията.

В Тълкувателно решение № 8/2005 г. по к.д. 
№ 7/2005 г. Съдът е посочил, че „специфичната 
основна функция на прокуратурата – да следи 
за спазването на законността“, се осъществя-
ва не произволно, а в строго определени от 
конституционния законодател граници, очер-
тани чрез способите, които са формулирани 
в разпоредба на чл. 127 от Конституцията.

В Тълкувателно решение № 11/2020 г. по 
к.д. № 15/2019 г., макар и по друг и различен 
тълкувателен въпрос, Конституционният съд 
изяснява, че „семантичното съдържание на 
понятието „надзор“ е надзираване, наглеждане, 
грижа за нещо, наблюдение над някого или 
нещо и то е взето предвид от конституцион-
ния законодател при определяне на правната 
характеристика на надзора за законност“. 
Конституционният съд приема в мотивите 
на тълкувателното решение, в светлината на 
поставения тълкувателен въпрос, че „система-
тичното тълкуване на чл. 126, ал. 2 във връзка 
с чл. 127 от Конституцията налага извода, че 
правомощията на главния прокурор по ал. 2 
на чл. 126 са относими към осъществяването 
на основната задача на прокуратурата чрез 
способите по чл. 127 от Конституцията, т.е. 
само към онази дейност на прокурорите, чрез 
която се реализира пряко основната функция 
на прокуратурата като подсистема на съдеб-
ната власт“. В същото решение се очертават и 
границите на надзора за законност по смисъла 
на чл. 126, ал. 2 и чл. 127 от Конституцията, 
като се посочва, че същият не може да на-
кърнява конституционни принципи и права, 
като на преден план е изведен принципът за 
правовата държава, прогласен в чл. 4, ал. 1 
от Конституцията.

В мотивите на Решение № 4/2017 г. по к.д. 
№ 16/2016 г. Конституционният съд посочва: 
„За разлика от Конституцията от 1971 година, 
която предвиждаше, че главният прокурор 
упражнява „надзор за точното и еднакво 
изпълнение на законите от министерствата 
и другите ведомства, местните държавни 
органи, стопанските и обществените орга-
низации, длъжностните лица и гражданите“, 
действащата Конституция не урежда т. нар. 
„общ надзор за законност“. Прокуратурата не 
упражнява общ надзор, а следи за спазването 
на законността чрез функциите, които изчерпа-
телно са определени от Конституцията. Извън 
хипотезата на чл. 30, ал. 3 от Конституцията 
никакво установено със закон правомощие 
на прокуратурата няма да има конституци-
онно основание, ако не попада в обхвата на 
чл. 127 от Основния закон, дори обективно 
да е насочено към защита на законността.“ 

Това разбиране на Конституционния съд е в 
съответствие с волята на конституционния 
законодател, изразена по време на проведе-
ните дебати във Великото народно събрание 
(вж. Протокол от 8 май 1991 г. и Протокол 
от 24 юни 1991 г. от проведени заседания 
на Комисията по изработване на проект за 
Конституция на България, както и Протокол 
от 24.06.1991 г. от пленарно заседание, второ 
четене на законопроект за Конституция).

В мотивите на Решение № 7/2004 г. по 
к.д. № 6/2004 г. е направено обобщение, че 
основната конституционна рамка на проку-
рорската дейност е ясно очертана в чл. 127 
от Конституцията и е в съответствие с ос-
новната конституционно закрепена задача 
на прокуратурата да следи за спазването на 
законността, вкл. да отстоява активно инте-
ресите на държавата и обществото. 

Независимо от това, че тълкувателните 
въпроси са различни по цитираните по-горе 
тълкувателни дела, изводите, до които дости-
га Конституционният съд, не се различават 
съществено относно тълкуването на чл. 126, 
ал. 2 във връзка с чл. 127 от Конституцията.

По изложените съображения Конститу-
ционният съд приема, че по отношение на 
тази част от искането за даване на задължи-
телно тълкуване на чл. 126, ал. 2 в частта 
„надзор за законност“ във връзка с чл. 127 
от Конституцията на Република България, 
при така поставения тълкувателен въпрос: 
„Систематичното тълкуване на чл. 126, ал. 2 
във връзка с чл. 127 от Конституцията на 
Република България допуска ли главният 
прокурор, осъществявайки надзор за закон-
ност върху дейността на прокурорите, да им 
възлага извършването на проверки за спазване 
на законността във всички сфери на управле-
ние и на всички административни нива?“, 
не са налице изискванията за допускане на 
разглеждането му по същество. 

Следва да се отбележи, че настоящото 
искане, макар и формулирано в две посочени 
по-горе части – като искане за упражняване 
на две отделни правомощия на Конститу-
ционния съд – по чл. 149, ал. 1, т. 1 и 2 от 
Основния закон, в действителност съдържа 
в мотивите си изброени факти и изложени 
съображения, които Конституционният съд 
намира да са в съответствие с установените 
изисквания и предпоставки, обосноваващи 
единствено осъществяване на преценка за 
съответствие с Конституцията на оспорената 
разпоредба на чл. 145, ал. 1, т. 3 и 6 в посо-
чените им части от ЗСВ. 

По тази втора част от искането Конститу-
ционният съд не се е произнасял с решение 
или с определение за недопустимост по пре-
дходно сезиране със същия предмет, поради 
което не е налице отрицателната процесуална 
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предпоставка по чл. 21, ал. 6 от ЗКС, като 
то съдържа изискуемите от чл. 17, ал. 1 и 2 
от ЗКС и чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника за 
организацията на дейността на Конститу-
ционния съд (ПОДКС) форма и реквизити.

Въз основа на изложеното Конституцион-
ният съд намира, че искането за даване на 
задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2 във 
връзка с чл. 127 от Конституцията следва да 
бъде отклонено, а искането за установяване 
на противоконституционност на чл. 145, ал. 1, 
т. 3 в частта относно думите „и действия“ и 
„и ревизии“, и т. 6 в частта относно думите 
„или друго закононарушение“ от Закона за 
съдебната власт да бъде допуснато за раз-
глеждане по същество.

С оглед предмета на конституционното 
производство Съдът приема, че като заинтере-
совани институции на основание чл. 20а, ал. 1 
ПОДКС следва да конституира: Народното 
събрание, президента на Република България, 
министъра на правосъдието, Висшия съдебен 
съвет, Върховния касационен съд, Върховния 
административен съд, главния прокурор и 
Висшия адвокатски съвет. 

Съдът намира, че като заинтересовани 
неправителствени, съсловни, синдикални 
и други организации на основание чл. 20а, 
ал. 2 ПОДКС следва да покани да предложат 
становища по предмета на делото: Съюза на 
юристите в България, Съюза на съдиите в 
България, Асоциацията на българските ад-
министративни съдии, Българската съдийска 
асоциация, Асоциацията на прокурорите в Бъл-
гария, Камарата на следователите в България, 
сдружение „Асоциация „ФОРУМ“, фондация 
„Български адвокати за правата на човека“ и 
Българската асоциация за европейско право.

На основание чл. 20а, ал. 3 ПОДКС следва 
да бъдат поканени да дадат писмено правно 
мнение по предмета на делото следните из-
тъкнати специалисти от науката и практиката: 
проф. д.ю.н. Борис Велчев, проф. д.ю.н. Васил 
Мръчков, проф. д.ю.н. Георги Митов, проф. 
д.ю.н. Лазар Груев, проф. д.ю.н. Маргарита 
Чинова, проф. д-р Веселин Вучков, проф. д-р 
Ганета Минкова, проф. д-р Гергана Маринова, 
проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Дарина 
Зиновиева, проф. д-р Екатерина Михайлова, 
проф. д-р Емилия Панайотова, проф. д-р Мо-
мяна Гунева, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р 
Пламен Киров, проф. д-р Пламен Панайотов, 
проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Деяна 
Марчева, доц. д-р Екатерина Салкова, доц. д-р 
Мартин Белов, доц. д-р Наталия Киселова, 
доц. д-р Николета Кузманова, доц. д-р Ралица 
Илкова, доц. д-р Светла Янкулова, доц. д-р 
Симеон Гройсман, д-р Ивайло Цонков, д-р 
Иванка Иванова и Андрей Янкулов.

По изложените съображения и на основа-
ние чл. 149, ал. 1, т. 1 и 2 от Конституцията 
Конституционният съд

О П Р Е Д Е Л И :
Отклонява искането на Министерския съвет 

за задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2 
в частта „надзор за законност“ във връзка 
с чл. 127 от Конституцията на Република 
България.

Прекратява конституционното производ-
ство в тази му част.

Допуска за разглеждане по същество иска-
нето на Министерския съвет за установяване 
на противоконституционност на разпоредбата 
на чл. 145, ал. 1, т. 3 в частта относно думите 
„и действия“ и „и ревизии“, и т. 6 в частта 
относно думите „или друго закононаруше-
ние“ от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, 
бр. 64 от 7.08.2007 г.; посл. изм. и доп., бр. 62 
от 5.08.2022 г.).

Конституира като заинтересовани инсти-
туции по делото: Народното събрание, пре-
зидента на Република България, министъра 
на правосъдието, Висшия съдебен съвет, 
Върховния касационен съд, Върховния адми-
нистративен съд, главния прокурор, Висшия 
адвокатски съвет, на които да се изпратят 
преписи от искането и от определението, 
като им се дава 30-дневен срок да представят 
писмени становища по предмета на делото.

Отправя покана да предложат становище 
по делото до: Съюза на юристите в България, 
Съюза на съдиите в България, Асоциацията 
на българските административни съдии, Бъл-
гарската съдийска асоциация, Асоциацията на 
прокурорите в България, Камарата на следо-
вателите в България, сдружение „Асоциация 
„ФОРУМ“, фондация „Български адвокати за 
правата на човека“ и Българската асоциация 
за европейско право, на които да се изпратят 
преписи от искането и от определението, като 
им се дава възможност в 30-дневен срок да 
представят писмени становища по предмета 
на делото.

Отправя покана да дадат писмено правно 
мнение до: проф. д.ю.н. Борис Велчев, проф. 
д.ю.н. Васил Мръчков, проф. д.ю.н. Георги 
Митов, проф. д.ю.н. Лазар Груев, проф. д.ю.н. 
Маргарита Чинова, проф. д-р Веселин Вучков, 
проф. д-р Ганета Минкова, проф. д-р Гергана 
Маринова, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р 
Дарина Зиновиева, проф. д-р Екатерина Ми-
хайлова, проф. д-р Емилия Панайотова, проф. 
д-р Момяна Гунева, проф. д-р Пенчо Пенев, 
проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Пламен 
Панайотов, проф. д-р Снежана Начева, доц. 
д-р Деяна Марчева, доц. д-р Екатерина Сал-
кова, доц. д-р Мартин Белов, доц. д-р Наталия 
Киселова, доц. д-р Николета Кузманова, доц. 
д-р Ралица Илкова, доц. д-р Светла Янкулова, 
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доц. д-р Симеон Гройсман, д-р Ивайло Цонков, 
д-р Иванка Иванова и Андрей Янкулов, на 
които да се изпратят преписи от искането и 
от определението, като им се дава 30-дневен 
срок да дадат писмено правно мнение по 
предмета на делото.

Препис от определението да се изпрати 
на вносителя на искането, който в 30-дневен 
срок от получаването може да представи 
допълнителни съображения.

Определението е подписано с особено 
мнение от съдията Янаки Стоилов в частта 
относно отклоняване на искането на Минис-
терския съвет за задължително тълкуване на 
чл. 126, ал. 2 в частта „надзор за законност“ 
във връзка с чл. 127 от Конституцията на 
Република България.

Председател:  
Павлина Панова

ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдия Янаки Стоилов

по Определение за допустимост по конститу-
ционно дело № 18 от 2022 г.

Особеното ми мнение е относно частта на 
Определението, с която се отклонява иска-
нето за тълкуване на чл. 126, ал. 2 в частта 
„надзор за законност“ във връзка с чл. 127 
от Конституцията на Република България.

Отговорът на зададения въпрос за пра-
вомощието на главния прокурор да възлага 
на прокурорите извършване на проверки за 
спазване на законността предполага да се из-
ясни в какво се състои надзорът за законност, 
осъществяван от главния прокурор върху дей-
ността на всички прокурори, каква е неговата 
специфика, отличаваща го от контрола за 
законност, упражняван от административните 
органи. Обсъждането по същество на искането 
за тълкуване на поставения в делото въпрос 
е предпоставка, която обуславя решението по 
втората част на отправеното искане – за обя-
вяване на противоконституционност на част 
от разпоредбата на чл. 145, ал. 1 от Закона 
за съдебната власт. Произнасянето по съще-
ството на допуснатата част на искането зависи 
тъкмо от отговора на въпроса, съдържащ се 
в искането за тълкуване. Дилемата е дали 
това да стане чрез нормативно, или казуално 
тълкуване. Тук моето мнение се различава 
от това на останалите съдии.

Задължителното тълкуване по чл. 149, ал. 1, 
т. 1 от Конституцията за разлика от инци-
дентното има обвързваща сила по отношение 
на всички субекти, включително на самия 
Конституционен съд. В случая смятам, че 
първото е за предпочитане, защото в годините 
на действие на Конституцията на Република 
България, включително след нейните измене-
ния и допълнения, в юридическите среди и в 

обществото функцията на главния прокурор 
по осъществяване на надзора за законност 
и правомощията, чрез които прокуратура-
та следи за спазване на законността извън 
процеса – наказателен, административен и 
граждански, не се възприемат еднозначно. Този 
въпрос продължава да предизвиква оживени 
спорове и разногласия както в професионал-
ната общност, така и сред гражданите. При-
чината за тези спорове и разногласия поне 
отчасти се дължи на различното разбиране 
за конституционната уредба на характера, 
формите и пределите на надзора за законност, 
осъществяван от главния прокурор и проку-
ратурата в цялост. Логично е отговорите на 
поставените в искането въпроси да вървят от 
общото към частното, т.е. от нормативното 
тълкуване към произнасянето по валидността 
на оспорените законови разпоредби. Значи-
телна част от конституционните разпоредби, 
каквато е тази на чл. 126, ал. 2, поради твърде 
абстрактния си характер сами по себе си не 
разкриват изцяло или недвусмислено своето 
съдържание. В самото Определение се отбе-
лязва „отворената текстуалност“ на много от 
конституционните норми. Това означава, че в 
обхвата на нормата попадат гранични случаи. 
Тази отвореност обаче не бива да води до 
неопределеност на правната уредба.

Конституционният съд в свои решения 
вече се е занимавал с ролята и мястото на 
прокуратурата в системата на държавните 
органи, в това число на главния прокурор, 
но предметът на настоящото искане не е 
идентичен с този на предишни. Някои от 
тези решения засягат проблема за надзора 
за законност, специално за разликата между 
прокурорския надзор и административния 
контрол по отношение законността на актове-
те на администрацията (Решение № 4/2017 г. 
по к.д. № 16/2016 г.). Направеното искане за 
тълкуване дава възможност този проблем да 
бъде доизяснен, още повече че по него няма 
задължително тълкуване. Съдът, отчитайки 
досегашната си практика, е призван да уточни 
съдържанието и обхвата на правомощието 
на главния прокурор по осъществяване на 
надзора за законност в контекста на функ-
цията на прокуратурата да следи за спазване 
на законността.

Смятам също, че е налице правен интерес 
от исканото тълкуване, защото има необхо-
димост от изясняване на конституционните 
граници на правомощието на прокуратурата 
по чл. 127, т. 5 от Конституцията и конкретно, 
защото според вносителя тази дейност е тъл-
кувана разширително както в прокурорската 
практика, така и от законодателя чрез Закона 
за съдебната власт. Отговорът на въпроса, 
поставен в тълкувателното питане, би допри-
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несъл за постигане на конституционно значима 
цел – определяне на обхвата на правомощието 
на главния прокурор по отношение надзора 
за законност. Този отговор няма как да се 
постигне с цитиране на тълковни речници, 
което е полезно за разкриване на смисъла 
на правните термини, но установяването на 
съдържанието на правните понятия само за-
почва, а не се изчерпва с такива позовавания. 
Поставеният в тълкувателното искане въпрос 
безспорно има теоретично значение, но това 
не го превръща в самоцелен доктринерен 
спор. Изправени сме пред типичен случай 
на проблем, който има едновременно голямо 
теоретично и практическо значение – както 
за гарантиране на правата на субектите, така 
и за законосъобразното упражняване на дър-
жавната власт в правовата държава.

Вносителят на искането е изразил своето 
мнение по питането или поне такова може 
да се извлече от мотивите, които съдържат 
редица примери за възложени проверки от 
главния прокурор. Това, че вносителят из-
ползва фрази в условно наклонение, показва 
дискусионността на проблема, но не е пречка 
да се установи становището му по поставения 
въпрос. Проблем е, че той като че ли очаква 
Конституционният съд да направи преценка на 
практиката на прокуратурата от гледна точка 
на Конституцията, но такова правомощие  
Съдът няма. Обратната връзка обаче е нали-
це – с оглед на тълкуването на конституци-
онната уредба следва да се прецени съответ-
ствието на закона с нея. Отделно съдилищата, 
но само дотолкова, доколкото упражняват 
контрол върху съответните актове на проку-
ратурата, са тези, които оказват влияние върху 
практиката по прилагането на чл. 126, ал. 2 
във връзка с чл. 127, т. 5 от Конституцията.

Измежду мотивите за отклоняване на иска-
нето за тълкуване се отбелязва, че Министер-
ският съвет не сочи различно и противоречиво 
тълкуване от държавни органи на обсъжданите 
конституционни разпоредби. Дори практиката 
на прокуратурата в осъществяване на това 
є правомощие да е последователна, не е из-
ключено тя да е неправилна, защото самото 
възлагане на проверки не подлежи на съдебен 
контрол. Съдът, включително конституцион-
ният, следва да отчита, че върху прилагането 
на правните норми влияние оказват редица 
фактори, сред които дълго формирани про-
фесионални стереотипи. Може да се окаже, 
че институционалната памет продължава да 
възпроизвежда в днешно време практика, 
близка до общия надзор, макар той да е 
изоставен от конституционния законодател. 
Влиянието на такива фактори върху разбира-
нето на конституционните институти, какъвто 
е този за надзора за законност, изисква от 

Конституционния съд да преодолее твърде 
формалистичния подход при преценката за 
допустимост на настоящото тълкувателно 
питане. Смятам, че по аналогия с тълкува-
телните решения на върховните съдилища той 
може да използва задължителното тълкуване 
на Конституцията, за да преустанови такава 
практика.

Разбира се, Съдът, включително конститу-
ционният, не е ограничен в избора на начините 
(способите) за тълкуване, за да разкрие точния 
смисъл и обхват на тълкуваните разпоредби. 
В повечето случаи на неяснота се налага 
използване на няколко начина на тълкуване, 
като в дадения случай такива са езиковото, 
системното и историческото тълкуване. За 
установяване на точния обхват на разпоред-
бите те се тълкуват буквално, разширително 
или стеснително. Вносителят твърди, че 
прокуратурата тълкува разширително свое 
правомощие, от което в мотивите на Опре-
делението се прави извод, че той претендира 
за стеснително тълкуване на чл. 127, т. 5 от 
Конституцията. Отговорът на този въпрос 
зависи от определянето на конституционния 
термин „незаконосъобразен акт“. Това обаче 
е проблем по съществото на отправеното 
искане, особено във втората му част.

Конституционният съд може да се връща 
към преценката за допустимост на искането 
във всяка фаза на конституционното произ-
водство, но отклоняването на искането за 
тълкуване по съображения за недопустимост 
още в началото на разглеждане на делото 
прегражда необратимо пътя за абстрактно 
тълкуване на поставения въпрос.

И накрая, ако Съдът смята, че искането 
не отговаря на определени изисквания, той 
или докладчикът може да поиска отстра-
няване на недостатъците в хода на цялото 
конституционно производство (чл. 19, ал. 3 от 
Правилника за организацията на дейността 
на Конституционния съд). Съдът не е поискал 
от вносителя да уточни становището си и да 
конкретизира зададения въпрос, за да уточни 
какво разбира под различни сфери на упра-
вление (тези, които се отнасят до държавни 
органи, чрез които се осъществява държавната 
власт, или до всички субекти, върху които се 
разпростира държавното управление) и адми-
нистративни нива (вероятно се имат предвид 
органи на държавната и местната власт, 
създадени в съответствие с административ-
но-териториалната структура на държавата). 
В случая преди Съдът да използва това си 
правомощие, прекратяването на делото в 
тази му част е недостатъчно обосновано, а 
най-малкото – преждевременно.

Конституционен съдия:  
Янаки Стоилов

7356
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366 
ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 

на Министерския съвет за 2022 г.

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

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области на 
политики/бюджетни програми по бюджета на 
Министерския съвет за 2022 г., както следва:

1. намаление на утвърдените разходи по:
а) област „Осигуряване дейността и ор-

ганизацията на работата на Министерския 
съвет“, бюджетна програма „Координация и 
мониторинг на хоризонтални политики“, в 
размер 531 700 лв.;

б) „Политика в областта на осъществява-
нето на държавните функции на територията 
на областите в България“, бюджетна програма 
„Осъществяване на държавната политика на 
областно ниво“, в размер 212 000 лв.;

в) „Политика в областта на правото на 
вероизповедание“, бюджетна програма „Ве-
роизповедания“, в размер 65 000 лв., в т.ч. по 
показател „Персонал“ – 45 000 лв.;

г) бюджетна програма „Други дейности и 
услуги“ в размер 199 700 лв., в т.ч. по пока-
зател „Персонал“ – 147 900 лв.;

д) бюджетна програма „Убежище и бе-
жанци“ в размер 21 100 лв. по показател 
„Персонал“;

2. увеличение на утвърдените разходи по:
а) област „Осигуряване дейността и ор-

ганизацията на работата на Министерския 
съвет“, бюджетна програма „Министерски 
съвет и организация на дейността му“, в 
размер 39 200 лв.;

б) „Политика в областта на управлението 
на средствата от ЕС“, бюджетна програма 
„Координация при управление на средствата 
от ЕС“, в размер 34 600 лв.;

в) „Политика в областта на архивното 
дело“, бюджетна програма „Национален ар-
хивен фонд“, в размер 742 500 лв., в т.ч. по 
показател „Персонал“ – 142 500 лв.;

г) бюджетна програма „Администрация“ в 
размер 213 200 лв., в т.ч. по показател „Пер-
сонал“ – 71 500 лв.

Чл. 2. Главният секретар на Министерския 
съвет да извърши налагащите се промени по 
бюджета на Министерския съвет за 2022 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на главния секретар на Министер-
ския съвет.

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

7374

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 
ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г.

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

ряване за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер 
в размер на 142 380 000 лв. по бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2022 г. 
за еднократно изплащане на допълнителна 
сума в размер на 70 лв. на всеки пенсионер 
през декември 2022 г.

(2) Допълнителната сума по ал. 1 се изпла-
ща на пенсионерите независимо от размера 
на получаваната пенсия. 

Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се 
осигурят за сметка на преструктуриране на 
разходите и/или трансферите по централния 
бюджет за 2022 г. 

Чл. 3. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

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

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

7375
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368
ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2022 г. за финан-
сово осигуряване на дейности по национални 

програми за развитие на образованието

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс-
фери в размер 647 689 лв., разпределени по 
бюджетите на общините за 2022 г. съгласно 
приложението, за финансово осигуряване на 
дейности по следните национални програми 
за развитие на образованието:

1. „Ученически олимпиади и състезания“, 
модул 2 „Осигуряване на обучение на та-
лантливи ученици за участие в ученическите 
олимпиади“ – 1950 лв.;

2. „Осигуряване на съвременна, сигурна 
и достъпна образователна среда“, модул 3 
„Културните институции като образователна 
среда“ – 516 086 лв.;

3. „Обучение за ИТ умения и кариера“, мо-
дул 2 „ИТ умения за бъдещето“ – 129 653 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 
да се осигурят за сметка на намаление на 
утвърдените разходи по „Политика в област-
та на всеобхватното, достъпно и качествено 
предучилищно и училищно образование. 
Учене през целия живот“, бюджетна програма 
„Осигуряване на качеството в системата на 
предучилищното и училищното образование“, 
по бюджета на Министерството на образова-
нието и науката за 2022 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 2022 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 2022 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос-

нование чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a 
от Закона за публичните финанси и т. 4 от 
Решение № 302 на Министерския съвет от 
2022 г. за одобряване на национални програми 
за развитие на образованието.

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

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

Приложение  
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.

Община Област НП „Ученичес-
ки олимпиади 
и състезания“

НП „Осигурява-
не на съвременна, 
сигурна и достъп-
на образователна 

среда“

НП „Обу-
чение з а 
ИТ умения 
и кариера“

Общо
(в лв.)

Благоевград Благоевград  4 369  4 369
Гоце Делчев Благоевград  5 271  5 271
Кресна Благоевград  2 490  2 490
Разлог Благоевград  2 255  2 255
Сандански Благоевград  2 500  2 500
Айтос Бургас  2 500  2 500
Бургас Бургас  15 000 41 145 56 145
Карнобат Бургас  1 740  1 740
Несебър Бургас  1 673  1 673
Руен Бургас  2 500  2 500
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Община Област НП „Ученичес-
ки олимпиади 
и състезания“

НП „Осигурява-
не на съвременна, 
сигурна и достъп-
на образователна 

среда“

НП „Обу-
чение з а 
ИТ умения 
и кариера“

Общо
(в лв.)

Велико Търново Велико Търново  7 330  7 330

Горна Оряховица Велико Търново  1 379  1 379

Елена Велико Търново  2 450  2 450

Златарица Велико Търново  2 496  2 496

Лясковец Велико Търново  2 500  2 500

Павликени Велико Търново  2 478  2 478

Свищов Велико Търново  2 493  2 493

Брегово Видин  1 775  1 775

Бяла Слатина Враца  4 985 30 388 35 373

Враца Враца  9 999  9 999

Козлодуй Враца  2 499 30 220 32 719

Криводол Враца  2 500  2 500

Мездра Враца  4 945  4 945

Мизия Враца  2 500  2 500

Роман Враца  2 054  2 054

Габрово Габрово  7 205  7 205

Севлиево Габрово  955  955

Добрич Добрич  4 875  4 875

Добричка Добрич  7 300  7 300

Крушари Добрич  1 871  1 871

Шабла Добрич  2 178  2 178

Ардино Кърджали  2 500  2 500

Кирково Кърджали  2 500  2 500

Крумовград Кърджали  10 000  10 000

Кърджали Кърджали  9 970  9 970

Момчилград Кърджали  2 500  2 500

Дупница Кюстендил  2 450  2 450

Кюстендил Кюстендил  2 500  2 500

Ловеч Ловеч  4 870  4 870

Троян Ловеч  7 169  7 169

Берковица Монтана  1 700  1 700

Вълчедръм Монтана  2 500  2 500

Монтана Монтана  10 673  10 673

Чипровци Монтана  2 220  2 220

Батак Пазарджик  2 490  2 490

Велинград Пазарджик  5 000  5 000

Пазарджик Пазарджик  33 304  33 304

Панагюрище Пазарджик  4 500  4 500

Ракитово Пазарджик  2 225  2 225

Септември Пазарджик  2 433  2 433

Стрелча Пазарджик  4 985  4 985
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Община Област НП „Ученичес-
ки олимпиади 
и състезания“

НП „Осигурява-
не на съвременна, 
сигурна и достъп-
на образователна 

среда“

НП „Обу-
чение з а 
ИТ умения 
и кариера“

Общо
(в лв.)

Перник Перник  6 754  6 754
Плевен Плевен  11 170  11 170
Червен бряг Плевен  2 210  2 210
Кнежа Плевен  2 500 27 900 30 400
Асеновград Пловдив  2 500  2 500
Брезово Пловдив  2 500  2 500
Калояново Пловдив  2 500  2 500
Карлово Пловдив  3 816  3 816
„Марица“ Пловдив  11 345  11 345
Перущица Пловдив  4 689 4 689
Пловдив Пловдив  21 977  21 977
Първомай Пловдив  2 464  2 464
Раковски Пловдив  1 652  1 652
„Родопи“ Пловдив  2 359  2 359
Стамболийски Пловдив  2 500  2 500
Съединение Пловдив  2 270  2 270
Сопот Пловдив  2 500  2 500
Кубрат Разград  2 328  2 328
Лозница Разград  2 483  2 483
Бяла Русе  2 350  2 350
Русе Русе  12 416  12 416
Сливо поле Русе  1 276  1 276
Дулово Силистра  2 100  2 100
Кайнарджа Силистра  1 788  1 788
Силистра Силистра  11 838  11 838
Тутракан Силистра  2 300  2 300
Котел Сливен  1 536  1 536
Нова Загора Сливен  2 500  2 500
Сливен Сливен  4 970  4 970
Девин Смолян  2 500  2 500
Златоград Смолян  4 500  4 500
Мадан Смолян  1 980  1 980
Рудозем Смолян  2 174  2 174
Смолян Смолян  12 236  12 236
Столична София-град 1 950 40 187  42 137
Ботевград София област  5 000  5 000
Долна баня София област  2 500  2 500
Златица София област  1 300  1 300
Костенец София област  7 490  7 490
Самоков София област  4 946  4 946
Гурково Стара Загора  1 550  1 550
Гълъбово Стара Загора  5 000  5 000
Казанлък Стара Загора  5 043  5 043
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Община Област НП „Ученичес-
ки олимпиади 
и състезания“

НП „Осигурява-
не на съвременна, 
сигурна и достъп-
на образователна 

среда“

НП „Обу-
чение з а 
ИТ умения 
и кариера“

Общо
(в лв.)

Мъглиж Стара Загора  2 500  2 500
Павел баня Стара Загора  2 500  2 500
Стара Загора Стара Загора  9 402  9 402
Чирпан Стара Загора  2 496  2 496
Омуртаг Търговище  4 904  4 904
Опака Търговище  2 486  2 486
Попово Търговище  7 440  7 440
Търговище Търговище  7 452  7 452
Димитровград Хасково  2 385  2 385
Стралджа Ямбол  5 000  5 000
Ямбол Ямбол  5 970  5 970

ОБЩО  1 950 516 086 129 653 647 689
7376

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369
ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2022 г. за компен-
сиране на извършените от родителите разходи 
за периода 1 юли – 14 септември 2022 г. за 
отглеждането и обучението на децата, кои-
то не са приети в държавни или общински 
детски градини или училища поради липса 

на свободни места

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс-
фери за други целеви разходи в общ размер 
652 577 лв., разпределени по бюджетите на 
общините за 2022 г. съгласно приложението, 
за компенсиране на извършените от родите-
лите разходи за периода 1 юли – 14 септември 
2022 г. за отглеждането и обучението на децата, 
които не са приети в държавни или общински 
детски градини или училища поради липса 
на свободни места.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да 
се осигурят за сметка на предвидените разходи 
по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните взаи-
моотношения на общините с централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от 
Закона за публичните финанси, чл. 283, ал. 12 
от Закона за предучилищното и училищното 
образование и чл. 11, ал. 3 от Наредбата за 

условията и реда за предоставяне и изпла-
щане на средства от държавния бюджет за 
компенсиране на разходите, извършени от 
родителите за отглеждането и обучението 
на децата, които не са приети в държавни 
или общински детски градини или училища 
поради липса на свободни места (обн., ДВ, 
бр. 20 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2021 г.).

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

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

Приложение  
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата за компенси-
ране на извършените от родителите разходи 
за отглеждането и обучението на децата, 
които не са приети в държавни или об-
щински детски градини или училища по-
ради липса на свободни места за периода  

1 юли – 14 септември 2022 г.

№ 
по  
ред

Община Област Средства за  
общината (лв.)

1. Столична София-град 648 187

2. Пловдив Пловдив 4 390

ОБЩО 652 577

7377
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РЕШЕНИЕ № 896 
ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г.

за приемане на Интегрирана териториална 
стратегия за развитие на Северозападен 
регион за планиране от ниво 2 за периода 

2021 – 2027 г.

На основание чл. 11, ал. 8 от Закона за 
регионалното развитие и чл. 15, ал. 1 и 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за реги-
оналното развитие, приет с Постановление 
№ 183 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, 
бр. 70 от 2020 г.),

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема Интегрирана териториална стра-
тегия за развитие на Северозападен регион за 
планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

7395

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 
ОТ 17 НОЕМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за Националната служ-
ба за охрана, приет с Постановление № 131 
на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, 
бр. 42 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2018 г. 

и бр. 101 от 2020 г.)

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

§ 1. В чл. 28 се създава ал. 6:
„(6) Комисията решава периодично за про-

дължителността на срока по чл. 21, ал. 1, т. 2 
от Закона за Националната служба за охрана.“

§ 2. Член 58 се отменя.
§ 3. В чл. 60а, ал. 4 думите „по чл. 38, ал. 2 

и 3“ се заменят с „по чл. 38, ал. 1, т. 2 и 3“.
§ 4. В чл. 69а, ал. 1 думите „военната 

дисциплина военнослужещите“ се заменят 
със „служебната дисциплина офицерите и 
сержантите“.

§ 5. В чл. 69б се създава ал. 4:
„(4) При необходимост комисията по ал. 1 

може да предложи извършването на полифи-
зиографски тест на офицери и сержанти при 
условия и по ред, определени със заповед на 
началника на НСО.“

§ 6. В чл. 81, ал. 2, т. 2, буква „г“ след 
думите „чл. 48 от ЗНСО“ се поставя запетая 
и се добавя „като тези декларации могат да 
се съхраняват и по друг ред, определен от 
началника на НСО“.

§ 7. В § 1 от допълнителните разпоредби 
се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предоставените на Националната служ-

ба за охрана за управление обекти – публична 
държавна собственост, за осъществяване на 
професионална и отбранително-мобилиза-
ционна подготовка или за обслужване на 
социалните нужди на служителите са:

1. бази в местността Траката и в Комплекс 
„Сандрово“;

2. Учебно-възстановителен център на язо-
вир „Искър“;

3. Обект „Доброславци“.“
2. В ал. 4:
а) думите „Обект „Шабла“ се заличават;
б) думите „Авиоотряд 28“ се заменят с 

„Държавния авиационен оператор“.

Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“ 
с изключение на § 7, т. 2, буква „а“, която 
влиза в сила три месеца след датата на об-
народването му.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

7401

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 
ОТ 17 НОЕМВРИ 2022 Г.

за допълнение на Устройствения правилник 
на Агенцията за качеството на социални-
те услуги, приет с Постановление № 220 
на Министерския съвет от 2020 г. (обн., 
ДВ, бр. 75 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 33  

от 2021 г.)

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

§ 1. В чл. 13, ал. 2 се създават изречения 
второ и трето:

„Дирекцията поддържа изнесени работни 
места, когато това е необходимо с оглед на 
осъществяване на функциите є. Откриването 
и закриването на изнесените работни места 
се извършва със заповед на изпълнителния 
директор по предложение на директора на 
дирекцията.“

Заключителна разпоредба

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

7413
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема Интегрирана териториална стра-
тегия за развитие на Югоизточен регион за 
планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

7398

РЕШЕНИЕ № 900 
ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г.

за приемане на Интегрирана териториална 
стратегия за развитие на Югозападен регион за 
планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г.

На основание чл. 11, ал. 8 от Закона за 
регионалното развитие и чл. 15, ал. 1 и 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за регио-
налното развитие, приет с Постановление 
№ 183 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, 
бр. 70 от 2020 г.),

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема Интегрирана териториална стра-
тегия за развитие на Югозападен регион за 
планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

7399

РЕШЕНИЕ № 901 
ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г.

за приемане на Интегрирана териториална 
стратегия за развитие на Южен централен 
регион за планиране от ниво 2 за периода 

2021 – 2027 г.

На основание чл. 11, ал. 8 от Закона за 
регионалното развитие и чл. 15, ал. 1 и 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за регио-
налното развитие, приет с Постановление 
№ 183 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, 
бр. 70 от 2020 г.),

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема Интегрирана териториална страте-
гия за развитие на Южен централен регион за 
планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

7400

РЕШЕНИЕ № 897 
ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г.

за приемане на Интегрирана териториална 
стратегия за развитие на Северен централен 
регион за планиране от ниво 2 за периода 

2021 – 2027 г.

На основание чл. 11, ал. 8 от Закона за 
регионалното развитие и чл. 15, ал. 1 и 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за реги-
оналното развитие, приет с Постановление 
№ 183 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, 
бр. 70 от 2020 г.),

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема Интегрирана териториална страте-
гия за развитие на Северен централен регион за 
планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

7396

РЕШЕНИЕ № 898 
ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г.

за приемане на Интегрирана териториална 
стратегия за развитие на Североизточен 
регион за планиране от ниво 2 за периода 

2021 – 2027 г.

На основание чл. 11, ал. 8 от Закона за 
регионалното развитие и чл. 15, ал. 1 и 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за регио-
налното развитие, приет с Постановление 
№ 183 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, 
бр. 70 от 2020 г.),

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема Интегрирана териториална стра-
тегия за развитие на Североизточен регион за 
планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

7397

РЕШЕНИЕ № 899 
ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г.

за приемане на Интегрирана териториална 
стратегия за развитие на Югоизточен регион за 
планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г.

На основание чл. 11, ал. 8 от Закона за 
регионалното развитие и чл. 15, ал. 1 и 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за реги-
оналното развитие, приет с Постановление 
№ 183 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, 
бр. 70 от 2020 г.),
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения на Международния кодекс за 
разширени проверки при прегледи за осви-
детелстване на корабите за насипни товари 

и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Code)
(Приети с Резолюция MSC.483(103) на Комите-
та по морска безопасност на Международната 
морска организация на 13 май 2021 г. В сила 
за Република България от 1 януари 2023 г.)

Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвен-

цията за Международната морска организация 
относно функциите на Комитета,

Като припомня също така Резолюция 
A.1049(27), с която Асамблеята прие Между-
народния кодекс за разширени проверки при 
прегледи за освидетелстване на корабите за 
насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. 
(ESP Code 2011), който стана задължителен 
съгласно глава XI-1 от Международната кон-
венция за безопасност на човешкия живот на 
море от 1974 г. („Конвенцията“),

Като припомня отново член VIII, буква 
b) и правило XI-1/2 от Конвенцията относно 
процедурата за изменение на ESP Code от 
2011 г.,

След като разгледа на своята 103-та сесия 
измененията на ESP Code от 2011 г., предло-
жени и разпространени в съответствие с член 
VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията,

1 Приема в съответствие с член VIII, буква 
b), подточка iv) от Конвенцията изменения на 
ESP Code от 2011 г., чийто текст е изложен 
в приложението към настоящата резолюция;

2 Определя в съответствие с член VIII, 
буква b), (vi),(2),(bb) от Конвенцията, че 
посочените изменения се считат за приети 
на 1 юли 2022 г., освен ако преди тази дата 
повече от една трета от договарящите се пра-
вителства по Конвенцията или договарящи 
правителства, чиито комбинирани търговски 
флоти представляват не по-малко от 50 % от 
брутния тонаж на световния търговски флот, 
са уведомили генералния секретар за своите 
възражения срещу измененията;

3 Приканва договарящите се правителства 
по Конвенцията да отбележат, че в съответ-
ствие с член VIII, буква b), подточка vii), 
точка 2 от Конвенцията измененията влизат 
в сила на 1 януари 2023 г. след приемането 
им в съответствие с параграф 2 по-горе;

4 Отправя искане към генералния сек ретар 
за целите на член VIII, буква b), подточка 
v) от Конвенцията да предаде заверени ко-
пия на настоящата резолюция и текста на 

измененията, съдържащи се в приложение-
то, на всички договарящи правителства по 
Конвенцията;

5 Също така отправя искане към генерал-
ния секретар да изпрати копия от настоящата 
резолюция и приложение към членовете на 
организацията, които не са договарящи пра-
вителства по Конвенцията.

Приложение
Изменения на Международния кодекс за 
разширени проверки при прегледи за осви-
детелстване на корабите за насипни товари 

и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Code)

П Р И Л О Ж Е Н И Е  B

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ 
ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА 

НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

Ч а с т  А

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ 
ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА 
НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ С ДВОЕН КОРПУС

Приложение 2
Минимални изисквания за измерване на 
дебелина при подновителни прегледи на 

двукорпусни нефтени танкери

1 В таблицата „Минимални изисквания 
за измерване на дебелина при подновителни 
прегледи на двукорпусни нефтени танкери“ 
колоната за „Подновителен преглед № 1“ се 
заменя със следното:

„1 Съмнителни зони“.
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Изменения на Международната конвенция 
за контрол на вредните противообрастващи 

системи на корабите, 2001 г.
Изменения на анекси 1 и 4 

(Контрол върху цибутрина и формата на 
Международното свидетелство за противо-

обрастваща система)
(Приети с Резолюция MEPC.331(76) на Ко-
митета по опазване на морската среда на 
Международната морска организация на  
17 юни 2021 г. В сила за Република България 

от 1 януари 2023 г.)

Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква а) от Кон-

венцията за Международната морска орга-
низация относно функциите на Комитета по 
опазване на морската среда, възложени му 
по силата на международните конвенции за 
предотвратяване и контрол на замърсяването 
на морската среда от кораби,

Като припомня също така член 16 от Меж-
дународната конвенция за контрол на вредните 
противообрастващи системи на корабите от 
2001 г. (Конвенцията AFS), в която се опре-
деля процедурата за изменение и се възлага 
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на Комитета по опазване на морската среда 
на Организацията функцията да разглежда 
изменения към нея за приемане от страните,

Като разгледа на своята седемдесет и шеста 
сесия предложенията за изменения на Кон-
венцията AFS относно контрола на цибутрина 
и формата на Международното свидетелство 
за противообрастваща система,

1 Приема в съответствие с член 16, пара-
граф 2, буква c) от Конвенцията AFS измене-
ния на анекси 1 и 4, чийто текст е поместен 
в приложението към настоящата резолюция;

2 Определя в съответствие с член 16, пара-
граф 2, буква e), подточка ii) от Конвенцията 
AFS, че измененията се считат за приети на 
1 юли 2022 г., освен ако преди тази дата по-
вече от една трета от страните са уведомили 
генералния секретар, че възразяват срещу 
измененията;

3 Приканва страните да отбележат, че в 
съответствие с член 16, параграф 2, буква f), 
подточки ii) и iii) от Конвенцията AFS посо-
чените изменения влизат в сила на 1 януари 
2023 г. след приемането им в съответствие с 
параграф 2 по-горе;

4 Приканва също така страните да на-
помнят на корабите, които плават под тяхно 
знаме и за които е потвърдено, че са засегнати 
от измененията на анекс 1 към Конвенцията 
AFS, приети с настоящата резолюция, да 
отправят своевременно искане за преглед за 
издаване на Международно свидетелство за 
противообрастваща система съгласно измене-
ния образец, приет с настоящата резолюция, 
като се използва процедурата, посочена в 
параграфи 4 и 5.3 от приложението към Ре-
золюция MEPC.195(61), както може да бъде 
изменена от Организацията, така че корабите 
да имат валидно Международно свидетелство 

за противообрастваща система на борда не 
по-късно от 24 месеца след влизането в сила 
на измененията на анекс 1 към Конвенцията 
AFS, приети с настоящата резолюция;

5 Приканва страните да издадат нови 
Международни свидетелства за противообра-
стваща система съгласно изменения образец, 
приет с настоящата резолюция, при следващо 
прилагане на противообрастващата система 
в случай на кораби, за които е потвърдено, 
че не са засегнати от измененията на анекс 1 
към Конвенцията AFS, приети с настоящата 
резолюция;

6 Изисква от генералния секретар, за 
целите на член 16, параграф 2, буква d) от 
Конвенцията AFS, да изпрати заверени копия 
от настоящата резолюция и текста на изме-
ненията, съдържащи се в приложението, на 
всички страни по Конвенцията AFS;

7 Също така отправя искане към генерал-
ния секретар да изпрати копия от настоящата 
резолюция и приложението към членовете на 
организацията, които не са страни по Кон-
венцията AFS;

8 Отправя искане към генералния секретар 
да изготви консолидиран заверен текст на 
Конвенцията AFS.

П р и л о ж е н и е
ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА 
КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДНИТЕ 
ПРОТИВООБРАСТВАЩИ СИСТЕМИ НА 

КОРАБИТЕ, 2001 Г.

Анекс 1
Контрол на противообрастващите системи

1 В таблицата в анекс 1 към Конвенцията 
AFS от 2001 г. се добавят следните редове:

„

Противообрастваща 
система

Контролни мерки Приложение Дата на влизане в сила

Цибутрин
CAS № 28159-98-0

Корабите не прилагат или 
не прилагат повторно про-
тивообрастващи системи, 
съдържащи това вещество

За всички кораби 1 януари 2023 г.

Цибутрин
CAS № 28159-98-0

Корабите с противооб-
растваща система, която 
съдържа това вещество 
във външния слой на 
покритието на техните 
корпуси или външни час-
ти или повърхности към  
1 януари 2023 г.: 
(1) да премахнат проти-
вообрастващата система; 
или 
(2) да нанесат покритие, 
което образува бариера 
срещу това вещество от 
лежащата под него несъ-
ответстваща противооб-
растваща система

За всички кораби с изклю-
чение на:
1) стационарни и плаващи 
платформи, FSU и FPSO, 
които са построени преди 
1 януари 2023 г. и които не 
са били на сух док на или 
след 1 януари 2023 г.;
2) кораби, които не извърш-
ват международни плава-
ния; и
3) кораби с брутен тонаж, 
по-малък от 400 бруто тона, 
извършващи международ-
ни плавания, ако са при-
ети от крайбрежната(ите) 
държава(и)

При следващото планира-
но подновяване на проти-
вообрастващата система 
след 1 януари 2023 г., но 
не по-късно от 60 месеца 
след последно прилагане 
на кораба на противооб-
растваща система, съдър-
жаща цибутрин

“
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Анекс 4
Изисквания за проучвания и освидетелстване на противообрастващи системи

2 Правило 2, параграф 3 се заменя със следното:
 „(3) За кораби с противообрастваща система, контролирана съгласно анекс 1, която се е 
прилагала преди датата на влизане в сила на контрола за такава система, администра-
цията издава свидетелство в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящото правило не 
по-късно от две години след влизането в сила на този контрол. Настоящият параграф не 
засяга изискването корабите да спазват анекс 1.“

Приложение 1 към анекс 4
Образец на Международно свидетелство за противообрастваща система

3 Частта от образеца на Международното свидетелство за противообрастваща система (до-
пълнение 1), в която са изброени вариантите за съответствие на контролираните противооб-
растващи системи на кораба, се заменя със следното:

 „Противообрастваща система, контролирана съгласно анекс 1, съдържаща: 

Не е прила-
гана по вре-
ме или след 
построяване 
на кораба

Прилагана на 
кораба преди 
това, но е от-
странена от

Прилагана на ко-
раба преди това, 
но е покрита със 
запечатващ пласт, 

нанесен от

Прилагана на ко-
раба преди това, 
но не е във външ-
ния слой покритие 

на корпуса или 
външни части или 

повърхности

Прилагана на  
кораба преди

O r g a n o t i n 
compounds , 
които дейст-
ват като био-
циди



(посочете наи
менованието на 
съоръжението)

на

(дд/мм/гггг)


(посочете наи
менованието на 
съоръжението)

на

(дд/мм/гггг)


Не е приложимо Не е прило-
жимо

Cybutryne



(посочете наи
менованието на 
съоръжението)

на

(дд/мм/гггг)


(посочете наи
менованието на  
съоръжението)

на

(дд/мм/гггг)


1 януари 2023 г.



1 януари 
2023 г., но 

трябва да бъде 
отстранена или 
покрита със за-
печатващ пласт 

преди
(дд/мм/гггг)


“
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ОТБРАНАТА

ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ
между Министерството на отбраната на 
Република България и Министерството 
на отбраната на Италианската република 
относно мерките по усилена бдителност на 
НАТО (eVA) в България и предоставянето 
на поддръжка от страната домакин (HNS) и 

други отговорности
(Одобрено с Решение № 656 от 9 септември 
2022 г. на Министерския съвет. В сила от  

4 октомври 2022 г.)

Въведение
Министерството на отбраната на Република 

България и Министерството на отбраната на 
Италианската република, наричани по-нататък 
Участниците;

Признавайки, че мерките по усилена бдител-
ност на НАТО се изпълняват в съответствие с 
решението на органите на НАТО [NED GRP 
Part1 PO(2022)0085] и последващото активи-
ране от SACEUR на Плановете за степенуван 
отговор на НАТО (Заповед за активиране 1/22 
за всички GRP1), които предвиждат да бъде 
установено изпълнението на такива мерки и 
в България, да предпазва, възпира и, ако е 
необходимо, да защитава съюзниците, чрез 
прилагане на 360-градусов подход, съдържащ 
изпълнението на дейности едновременно в 
няколко домейна и региона, освен това да де-
монстрира и комуникира единство, готовност 
на силите и баланс на военностратегическо 
ниво за поддържане на оперативна съгласува-
ност в целия театър на операциите;

1 GRP – Graduated Response Plan – План за 
степенуван отговор на НАТО.
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Отбелязвайки решението, че мерките по 
усилена бдителност ще включват многона-
ционални сили, предоставени от рамкови 
държави и други допринасящи съюзници на 
НАТО на доброволен, устойчив и ротационен 
принцип, които могат да действат съвместно 
с националните сили;

Имайки предвид, че Италия е приела отго-
ворностите на Рамкова държава в рамките на 
мерките по усилена бдителност в България;

Като имат предвид разпоредбите на Север-
ноатлантическия договор от 4 април 1949 г.;

Имайки предвид приложимостта на Спора-
зумението между страните по Северноатлан-
тическия договор относно статута на техните 
въоръжени сили от 19 юни 1951 г., наричано 
по-долу SOFA на НАТО;

Имайки предвид разпоредбите на Меморан-
дума за разбирателство между правителството 
на Република България и Върховното главно 
командване на Обединените въоръжени сили 
на НАТО в Европа и Щаба на Върховния 
главнокомандващ на НАТО по трансформа-
цията относно осигуряването на поддръжка от 
страната домакин за провеждане на операции 
и учения, сключен на 20 юли 2004 г., наричан 
по-долу „HNS MOU“, и като признава, че Ми-
нистерството на отбраната на Италианската 
република се е присъединило към HNS MOU 
на 16 юни 2015 г.;

Като се вземе предвид Съюзната съвмест-
на публикация AJP-4.3, издание A, Съюзната 
съвместна доктрина за поддръжка от стра-
ната домакин, записано като STANAG 2234, 
издание 4;

Като се имат предвид стандартните проце-
дури на НАТО за взаимна логистична помощ, 
записани като STANAG 2034;

Като се има предвид предоставянето на 
подкрепа на НАТО за гостуващ личен състав, 
самолети и превозни средства, записано като 
STANAG 3113;

Като се имат предвид Стандартните про-
цедури на НАТО за придвижване през на-
ционалните граници AMOVP-2(B), записани 
като STANAG 2455;

Като се има предвид Техническото спора-
зумение (TA) № A.PRG.CAP672.S, сключено 
по Програмно споразумение (PA) № A.PRG.
CAP672 между – наред с други – Министер-
ството на отбраната на Република България, 
Министерството на отбраната на Италиан-
ската република и Европейската агенция по 
отбраната относно „Разрешителни процедури 
за трансгранично движение за сухопътно прид-
вижване в Европа“ (CBMP SURFACE TA); и

Признавайки, че това техническо спора-
зумение (ТА) не създава никакви права или 
задължения съгласно международното право, 
нито засяга което и да е от международните 
споразумения, включващи Република Бълга-
рия и Италианската република;

Постигнаха следното споразумение:

Раздел I
Дефиниции и съкращения

В това TA се прилагат следните дефиниции 
и съкращения:

1. Рамкова държава (FN) – Министерство 
на отбраната на Италианската република.

2. Страна домакин (HN) – Република 
България чрез нейните компетентни органи 
и структури.

3. Допринасяща нация (CN) – тези нации, 
които се присъединяват към това техническо 
споразумение чрез нота за присъединяване 
или изявление за намерение в съответствие 
с раздел III.

4. Сили – Въоръжените сили на HN, FN 
и CNs, включително техните осигуряващи 
организации, както и всеки придружаващ 
цивилен компонент, назначен за изпълнение 
на мерките по усилена бдителност на НАТО 
в България.

5. Мерките по усилена бдителност (eVA) в 
България – Това означава мерките по усилена 
бдителност на НАТО в България, включващи 
бойната група на НАТО, съставена от FN и 
CNs. Това включва морските и въздушните 
сили, които биха могли да бъдат назначени.

6. Учения и подготовка (E/T) – Учения и 
тренировъчни мероприятия и други свързани 
дейности и инициативи за военно сътруд-
ничество, които се провеждат в България в 
подкрепа на eVA България.

7. Логистична поддръжка – Конкретно 
дефинирана като храна, вода, настаняване, 
транспорт, горива, масла, смазочни материали, 
облекло, комуникационни услуги, медицинско 
осигуряване, боеприпаси, поддръжка на базата 
(и строителни мероприятия за поддръжка на 
дейностите на базата), услуги за съхранение, 
използване на зони и съоръжения, услуги за 
обучение, резервни части и компоненти, ус-
луги за ремонт и поддръжка, изхвърляне на 
отпадъци, пристанищни и летищни услуги и 
временно използване на превозни средства с 
общо предназначение и други несмъртоносни 
артикули от военно оборудване.

8. Изявление за потребностите (SOR) – Този 
формуляр ще се използва за улесняване и 
проследяване на специфичните изисквания за 
поддръжка на силите на FN и CNs. SOR ще 
гарантира разбирателството между FN, HN 
и CNs, както е подписано от техните упъл-
номощени представители на Силите относно 
предоставянето и получаването на поддръжка 
от страната домакин (HNS). Той ще включ-
ва подробна информация за необходимата 
и предлаганата поддръжка. Копие от SOR, 
което ще се използва, може да бъде намерено 
в Съюзната съвместна публикация AJP-4.3, 
издание A, Съюзната съвместна доктрина за 
поддръжка от страната домакин.
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9. Поддръжка от страната домакин (HNS) –  
Поддръжката, включително логистична под-
дръжка, която ще бъде предоставена от HN 
на FN и CNs, които се намират на, оперират 
или преминават транзитно през територията 
на HN.

10. Нота за присъединяване (NOA) – До-
кумент, посочващ намерението на CN да 
участва и да спазва разпоредбите на това TA 
за eVA България (образец на NOA е приложен 
в приложение Ж).

11. Изявление за намерение (SOI) – До-
кумент, посочващ намерението на CN да 
участва и да спазва разпоредбите на това TA, 
но със специфични ограничения (образец SOI 
е приложен в приложение Ж).

12. Размяна с равни стойности – Плащане 
за предоставяне на логистична поддръжка, при 
което е договорено, че получаващият участник 
ще замени получената от него логистична 
поддръжка с логистична поддръжка с равна 
парична стойност.

13. Защита на силите – Всички мерки и 
средства за намаляване на уязвимостта на 
личния състав, съоръженията, оборудването 
и операциите от всяка заплаха и във всички 
ситуации, за да се запази свободата на дейст-
вие и оперативната ефективност на силите 
(Терминология на НАТО AAP-06: AAP-15).

Раздел II
Цел 

Целта на това ТА е да изложи общите 
принципи, водещи до създаването на eVA 
България и предоставянето на HNS и други 
отговорности на територията на Република 
България на FN и CNs. TA и неговите прило-
жения също така описват подробно предоста-
вянето и заплащането на HNS, предоставено 
от HN в съответствие с изискванията, както 
е определено във всички приложими SOR. 
Следва да се разбира, че общите разпоредби, 
посочени в това ТА, могат да се прилагат, в 
случай че HN, FN или CNs поискат поддръж-
ка, включително логистична поддръжка от 
FN и/или CNs.

Раздел III
Приложимост

1. Това техническо споразумение е при-
ложимо за дейностите по планирането и 
изпълнението на eVA България, както и за 
HNS, предоставена на FN и CN, участващи 
в eVA България.

2. Освен ако изрично не е посочено друго 
в това TA, разпоредбите за HNS, описани 
тук, ще се прилагат от разполагането на 
първоначалните компоненти на FN и CNs. 
Тази поддръжка ще продължи, докато по-
следните компоненти на FN и CNs напуснат 
територията на HN. Тази поддръжка ще се 

прилага за множество влизания и излизания 
на FN и CNs в съответствие с плановете на 
eVA България.

3. FN в консултация с HN ще покани CNs 
да приемат разпоредбите на това TA, като 
подпишат NOA или SOI (виж приложение 
Ж). NOA ще бъде подписано от упълномощен 
представител на CN, от упълномощен пред-
ставител на FN и от министъра на отбраната 
на HN или от упълномощен от него предста-
вител. NOA ще влезе в сила от най-късната 
дата на подписването от HN или FN. SOI 
ще бъде подписан от упълномощен предста-
вител на CN и изпратен до представителя 
на HN и на FN за преглед и потвърждение, 
че ограничението(ята) са приемливи. Ако 
ограничението(ята) са приемливи, упълномо-
щените представители на HN и FN също ще 
подпишат SOI. SOI ще влезе в сила от най-
късната дата на подписването от HN или FN. 

4. CNs ще изпратят NOA или SOI до след-
ните представители на HN и FN:

а. HN Представител: Дирекция „Логисти-
ка“, Министерство на отбраната на Република 
България;

б. Представител на FN: Дивизия J4, Итали-
ански съвместен оперативен щаб (IT-JOHQ).

Раздел IV
Концепция за функционирането на еVA

Стратегически насоки относно структурата 
на командването и управлението, мисията, 
военностратегическите цели и ефекти и други 
подробности, свързани с дейностите на eVA, 
могат да бъдат намерени в Политическия 
съвет относно eVA за концепцията на НАТО 
за възпиране и отбрана на Евроатлантичес-
ката зона от 9 април 2020 г. и в Заповед за 
стратегическа координация за управление на 
AOR и бдителност в мирно време 2022 г. от 
18 октомври 2021 г. (и поправка 1 към допъл-
нение 1 от 8 декември 2021 г.).

Раздел V
Правно съображение

1. По време на присъствието си на тери-
торията на HN членовете на FN и CNs ще 
спазват законите на HN в съответствие с 
член II от SOFA на НАТО. HN ще осигури 
правна подкрепа за връзка с FN и CNs по 
време на eVA България, ако е необходимо 
или поискано от FN и CNs.

2. Разпоредбите на това TA не са пред-
назначени да противоречат на действащите 
закони на територията на държавите на FN, 
HN или CNs или международни споразумения, 
приложими към FN, HN или CNs. Разпоред-
бите на действащите закони на териториите 
на FN, HN или CNs или международните 
споразумения, приложими за FN, HN или 
CNs, ще имат предимство, в случай че някоя 
от разпоредбите на това TA противоречи на 
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гореспоменатите закони. FN, HN и CNs ще 
се уведомят незабавно в случай на такъв 
конфликт.

Раздел VI
Командване и управление

1. Силите на FN и CN, придадени на eVA 
България, ще останат под пълното командване 
на съответните им изпращащи нации.

2. Щабът на eVA България ще поеме под-
ходящото ниво на управление на придадените 
единици, предоставени от FN и CNs, което е 
предмет на национално решение по време на 
процеса на прехвърляне на правомощията за 
командване и управление (ToA).

3. Командването и управлението на eVA 
България в рамките на силите на НАТО ще 
бъдат допълнително определени от съответ-
ните стратегически документи.

Раздел VII
Данъчни, такси и митнически освобождавания

1. FN и CN ще бъдат освободени от данъ-
ци, налози, държавни пътни такси, такси и 
всички подобни налози в съответствие с член 
X и член XI от SOFA на НАТО и HNS MoU.

2. Всички товари на FN и CNs, влизащи 
на територията на HN, ще бъдат декларирани 
с формуляр 302 на НАТО в съответствие с 
приложение A към STANAG 2455. FN и CNs 
ще назначат едно или повече лица за контакт, 
упълномощени да подпишат и подпечатат 
формуляр 302 на НАТО.

3. Подробно описание на процедурите за 
данъчни облекчения е включено в приложе-
ние Е.

Раздел VIII
Финансови разпоредби

1. Процедурите, установени в това ТA, се 
отнасят конкретно до предоставянето на HNS, 
които да се използват единствено за или да 
заменят артикули, изразходвани или изчерпани 
в резултат на и по време на eVA България.

2. Всички планирани процедурни или опе-
ративни промени, предвидени от FN, HN или 
CNs, които имат финансови последици върху 
дейностите, извършвани по това ТА, ще бъдат 
доведени до знанието на засегнатата нация в 
писмен вид и преди изпълнението им. FN, HN 
и CNs ще се консултират преди прилагането 
на всякакви предложени процедурни или опе-
ративни промени с оглед минимизиране на 
тяхното финансово и оперативно въздействие 
върху дейностите, които ще бъдат извършени 
по това ТА. 

3. FN, HN и CNs ще бъдат отговорни от-
носно финансирането на разходите, които 
са направени в техен интерес, свързани с 
поддръжката по това ТА. Всичко, което ще 
се предостави от HN, е изброено в това ТА 

и наличните приложения. Когато дадени 
разходи са определени като дължащи се от 
повече от една нация, тези разходи ще бъдат 
идентифицирани като споделени разходи и 
могат, по взаимно решение на участващите 
нации, да бъдат разпределени в съответствие 
с честна и справедлива формула. По принцип 
разходите ще се споделят на базата на брой 
личен състав, въз основа на пропорционално 
съотношение на всички потребители или на 
база действително потребление, въз основа 
на подробна подкрепяща документация, под-
писана от приемащата нация. 

4. Всички плащания и транзакции с HN 
ще се извършват във валута на HN.

5. Транзакционните такси, свързани с вся-
ко плащане или банков превод, се поемат от 
плащащия участник.

6. FN и CN ще възстановят разходите на 
HN за всички взаимно приети доставки и 
услуги, предоставени от HN, с изключение на 
тези доставки и услуги, които са предоставени 
безплатно или назаем. По същия начин, ако FN 
или CNs предоставят доставки и услуги на друга 
нация от eVA България, приемащата нация ще 
възстанови разходите на доставящата нация, 
освен ако тези доставки не са предоставени 
безплатно или назаем. Като цяло уреждането 
на разходите между нациите ще се извършва 
в съответствие със STANAG 2034 (Стандартни 
процедури на НАТО за взаимна логистична 
поддръжка), освен ако не е посочено друго 
в приложимия SOR. Компенсацията може 
също да бъде под формата на транзакция за 
размяна на равна стойност, ако е възможно 
в съответствие със законодателството на HN.

7. Всяко оборудване, дадено назаем на FN, 
HN или CNs, ще бъде върнато в съответствие 
с инструкциите на предоставящата нация. 
Заетите предмети, които са повредени, ще 
бъдат незабавно докладвани на предоставя-
щата нация. Възстановяването на разходите 
за ремонт или замяна ще бъде договорено 
в съответствие със STANAG 2034. Такова 
възстановяване няма да включва обикновено 
износване, остаряване и амортизация, свърза-
ни с нормалното и добросъвестно използване 
на заетия артикул.

8. Плащането ще се основава на факту-
ри, издадени съгласно SOR и подписани от 
упълномощените представители на HN, FN и 
CNs, както е приложимо. Фактурите ще бъдат 
придружени от подкрепяща документация и 
ще описват различните доставки и услуги, 
които се таксуват, и таксите за всяка от тях. 
Плащането ще бъде извършено в рамките на 
60 дни след получаване на фактура в съот-
ветствие с информацията за банков превод, 
добавена към всяка фактура.

9. Всяка нация ще определи точка за кон-
такт, на която ще се изпращат фактури за 
плащане.
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10. За да улесни предходното, eVA България 
ще сформира Група за финансово управление 
(FMG), която ще бъде съпредседателствана 
от старши финансови представители на FN 
и HN. CNs ще бъдат поканени да участват 
в FMG като членове и допълнителни чле-
нове от други функционални области, като 
логистика, медицина, инженерство и други, 
могат да бъдат поканени да присъстват при 
необходимост. FMG ще бъде създадена, за да 
управлява финансовите въпроси на eVA Бъл-
гария и ще се среща редовно, за да разглежда 
въпроси, като споразумения за споделяне на 
разходите, процедури за фактуриране, съпос-
тавяне на фактури, определяне на разходите 
и други финансови въпроси, които могат да 
бъдат поставени от членовете на FMG.

Раздел IX
Отговорности

1. HN ще:
а. Осигури логистична поддръжка, съо-

ръжения и услуги, както е посочено в ТА, 
неговите приложения и както е описано под-
робно в SOR, в съответствие с разпоредбите 
на финансовия раздел на този документ.

б. Възстановява разходите на FN и CNs 
за получена логистична поддръжка в съот-
ветствие с разпоредбите на това TA и SOR, 
когато е приложимо.

в. Запазва управлението на собствените 
си HNS ресурси, освен ако същото не бъде 
делегирано.

г. Представя съответните закони и разпоред-
би на силите на FN и CNs в началото на всяка 
дейност на eVA България, ако е необходимо.

2. FN ще:
а. Възстановява разходите на HN и CNs 

за получена логистична поддръжка в съот-
ветствие с разпоредбите на това TA и SOR, 
когато е приложимо.

б. Консолидира нови или променящи се 
изисквания за HNS и ще ги изпраща на HN.

в. Спазва правилата за движение по пъ-
тищата на HN.

г. Използва добросъвестно всички артикули, 
заети на FN, и ще ги връща на HN/CN преди 
заминаването в същото състояние, в което са 
били получени, с изключение на износването 
в резултат на нормална употреба.

д. При влизане на територията на HN спазва 
законите, правилата и процедурите на HN.

3. CNs ще:
а. Възстановяват на HN, CNs и FN логис-

тична поддръжка, получена в съответствие 
с разпоредбите на това TA и SORs, когато е 
приложимо.

б. Идентифицират нови или променящи 
се изисквания за HNS чрез подписан SOR.

в. Спазват правилата за движение по пъ-
тищата на HN.

г. Използват всички артикули, заети на 
CNs, добросъвестно и ще ги връщат на HN/
FN преди заминаването в същото състояние, 
в което са били получени, с изключение на 
износването в резултат на нормална употреба.

д. При влизане на територията на HN 
спазват законите, правилата и разпоредбите 
на HN.

4. Подробностите за необходимия HNS ще 
бъдат посочени в съответния SOR.

5. SOR ще бъде взаимно съгласуван и 
подписан между упълномощените предста-
вители на FN и HN и, когато е приложимо, 
между HN и CNs, но в случай на такива SORs 
между HN и CNs те ще бъдат предварително 
координирани с FN, за да се гарантира, че 
няма дублиране на усилия.

Раздел X
Процедури за идентификация на изискванията

Ако счете за необходимо, FN ще създаде 
Съвет за преглед на изискванията (RRB), 
който ще координира SORs за eVA България. 
RRB ще провери изискванията на FN и CNs 
и след консултация с HN ще определи как 
ще бъдат изпълнени изискванията.

Раздел XI
Безопасност и свързани стандарти

1. Нациите ще използват приложимите 
стандарти на НАТО като минимална насока:

– MC 469 „Военни принципи и политики 
на НАТО за опазване на околната среда“;

– STANAG 7141 „Съвместна доктрина на 
НАТО за опазване на околната среда по 
време на водени от НАТО военни дейности“ 
(AJEPP-4);

– STANAG 2582 „Най-добри практики за 
опазване на околната среда за военните съе-
динения в операциите на НАТО“ (AJEPP-2);

– STANAG 2583 „Система за управление 
на околната среда в операциите на НАТО“ 
(AJEPP-3);

– STANAG 6500 „Екологичен файл на НАТО 
по време на ръководени от НАТО дейности“ 
(AJEPP-6);

– STANAG 2594 „Най-добри практики за 
опазване на околната среда за устойчивост 
на военни зони за учения“ (AJEPP-7).

2. HN ще предприеме всички необходими 
мерки за защита на здравословните и безопасни 
условия на труд на FN и CNs в рамките на 
HN. HN, FN и CNs ще си сътрудничат тясно 
по отношение на здравословните и безопасни 
условия на труд.

3. HN ще предоставя съвети и инспекции 
относно околната среда и професионалното 
здраве, както и съответните доклади при 
поискване от FN или CNs.

4. HN ще предоставя превантивни и здрав-
ни услуги за околната среда и контрол на 
вредителите при същите условия, при които 
такива услуги се предоставят на подобни 
съоръжения на HN.
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Раздел XII
Защита на силите

1. Въпреки че HN ще носи основната отго-
ворност за защитата на силите, това е обща и 
съвместна отговорност на всички нации. HN, 
FN и CNs ще предприемат необходимите мерки 
за защита на силите за адекватна безопасност 
и сигурност на силите на FN и CNs и тяхното 
имущество/оборудване в районите, които за-
емат за изпълнението на eVA България. Това 
включва, но не се ограничава, до сигурността 
на зоните за разполагане, съоръженията и 
всякакви райони, предоставени на силите на 
FN и CNs. Защитата на силите в рамките на 
военния капацитет на HN е безплатна.

2. HN, FN и CNs ще сътрудничат тясно 
помежду си по отношение на защитата на 
силите и сигурността на силите на FN/CNs 
и тяхното имущество/оборудване съгласно 
принципа „защита, за да се даде възможност“.

3. В съответствие с приложение Д HN, FN 
и CNs ще установят съвместни и обединени 
полицейски практики и практики за защита 
на силите, за да защитят eVA България.

Раздел XIII
Опазване на околната среда

FN и CNs ще спазват законите и разпоред-
бите на HN относно опазването на околната 
среда съгласно приложение В. При присти-
гането на eVA България HN ще представи 
съответните закони и разпоредби на силите 
на FN и CNs на английски език.

Раздел XIV
Сигурност на информацията 

1. Само класифицирана информация на 
НАТО може да се обменя между FN, HN и 
CNs в съответствие с разпоредбите на този 
раздел. 

2. Цялата класифицирана информация на 
НАТО, обменена или генерирана във връзка с 
това техническо споразумение, ще бъде използ-
вана, предавана, съхранявана, обработвана, 
защитавана и унищожавана, както е описа-
но подробно в документ C-M(2002)49-REV1, 
Сигурност в рамките на Организацията на 
Северноатлантическия договор от 20 ноември 
2020 г. и последващите изменения.

3. Класифицираната информация на НАТО 
ще се предава само по междуправителствени 
канали или по канали, одобрени от опреде-
лените органи по сигурността на FN, HN и 
CNs. Такава информация ще носи ниво на 
класификация. Когато е необходимо, инфор-
мацията ще посочва и страната източник.

4. FN, HN и CNs ще предприемат всички 
законосъобразни стъпки, с които разполагат, 
за да гарантират, че информацията, предос-
тавена или генерирана съгласно това TA, е 
защитена от по-нататъшно разкриване, без да 

е получено съгласието на нацията източник 
за такова разкриване. Съответно FN, HN и 
CNs ще гарантират, че:

а. получателите няма да предоставят кла-
сифицирана информация на НАТО на страни 
извън НАТО без предварителното писмено 
съгласие на нацията източник;

б. получателите няма да използват класи-
фицираната информация на НАТО за други 
цели освен предвидените в това ТА; и

в. получателят ще се съобразява с всички 
ограничения за разпространение и достъп до 
информацията, която се предоставя съгласно 
това ТС.

5. За да се гарантира защитата на лич-
ните данни, обменяни за извършване на 
дейностите по това ТА, FN, HN и CNs се 
задължават да не прехвърлят тези данни на 
трети страни или да ги обработват по друг 
начин, който е несъвместим с договорените 
цели, без предварителното писмено съгласие 
на останалите.

6. FN, HN и CNs ще разследват всички слу-
чаи, в които е известно или има основания за 
подозрение, че класифицираната информация 
на НАТО, предоставена или генерирана съ-
гласно това TA, е била изгубена или разкрита 
на неупълномощени лица. FN, HN и CNs също 
така своевременно и напълно ще информират 
останалите за подробностите за всякакви 
подобни събития, за крайните резултати от 
разследването и за предприетите действия за 
предотвратяване на подобни събития. Разслед-
ванията по сигурността ще се провеждат в 
съответствие с SOFA на НАТО, процедурите 
на НАТО, съответните национални закони и 
политики на HN, FN и CN.

7. Отговорностите на FN, HN и CNs по 
отношение на използването, опазването и 
разкриването на информация, обменена или 
прехвърлена по това TA, ще продължат да 
бъдат в сила след прекратяването на това TA.

Раздел XV
Дисциплина и юрисдикция

1. Разпоредбите по отношение на нака-
зателната и дисциплинарната юрисдикция 
на HN, FN и CNs са посочени в член VII от 
SOFA на НАТО.

2. Ако някой от личния състав на FN или 
CNs бъде задържан от властите на HN, съот-
ветните FN или CN ще бъдат информирани 
незабавно.

3. HN, FN и CNs ще си сътрудничат тясно 
помежду си по отношение на упражняването 
на съответните им наказателни и дисципли-
нарни юрисдикции.

4. За целите на определяне дали предпо-
лагаемо криминално или дисциплинарно на-
рушение е възникнало в резултат на действие 
или бездействие, извършено при изпълнение 
на служебни задължения от член на силите, 
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съгласно член VII от SOFA на НАТО, параграф 
3(a) (ii), удостоверение от съответния военен 
орган на FN или CN, както е приложимо, че 
такова действие или бездействие е извършено 
при изпълнение на официални задължения, 
ще представлява установяване на факта.

Раздел XVI
Искове

1. Всички искове ще бъдат разрешавани в 
съответствие с член VIII от SOFA на НАТО.

2. В случай на произшествие/инцидент, 
водещ до щети и/или наранявания, FN или 
CNs, според случая, ще информират HN 
възможно най-скоро и преди заминаването 
на силите на FN или CNs. HN, FN и CNs ще 
работят в тясно сътрудничество по отношение 
на процеса, свързан с исковете.

3. За целите на определяне дали е възник-
нала потенциална гражданска отговорност 
от каквото и да е действие или бездействие, 
извършено при изпълнение на служебни за-
дължения от член на силите, удостоверяване 
от съответния военен орган на HN, FN или 
CN, както е приложимо, че такова действие 
или бездействие е извършено при изпълнение 
на служебни задължения, ще представлява 
установяване на факта.

4. Всякакви други искове и отговорности, 
които не са регулирани от SOFA на НАТО 
или от това техническо споразумение, или 
щети, причинени на трети страни по време 
или във връзка с дейностите, предвидени в 
настоящото техническо споразумение, ще 
бъдат регулирани единствено чрез директна 
консултация между участващите участници. 

Раздел XVII
Униформа, оръжие и влизане на територията 

на HN

1. Съгласно член V от SOFA на НАТО при 
изпълнение на служебните си задължения и 
дейности на територията на HN FN и CNs 
ще носят националните си военни униформи 
и отличителни знаци (за цивилния персонал 
се препоръчва прилично облекло). Цивилно 
облекло може да се носи за служебни задъл-
жения и дейности, когато е разрешено от 
командира на eVA България.

2. Съгласно член VI от SOFA на НАТО 
силите на FN и CNs могат да носят с тях 
щатните оръжия и боеприпаси, при условие че 
са упълномощени да го правят в изпълнение 
на съответните заповеди. При изпълнение 
на задълженията си силите на FN и CNs ще 
използват оръжия в съответствие с отдадените 
им заповеди.

3. Личният състав на FN и CN ще влиза 
и напуска територията на HN с притежаване 
на валидна военна карта за самоличност и 
заповед за пътуване на НАТО или официален 

паспорт в съответствие с член III от SOFA на 
НАТО. Информацията, включена в заповеди-
те за пътуване, ще бъде в съответствие със 
стандартите на НАТО за заповеди за пътуване.

4. FN и CNs ще предоставят на HN списъка 
с личния състав 10 дни преди пристигането. 
Този списък ще включва име, звание/ранг и 
сериен номер на военна карта за самолич-
ност и ще бъде представен на Националния 
център за координиране на придвижването 
на HN. Списък на значимо военно оборуд-
ване, като оръжия, боеприпаси, превозни 
средства и комуникационно оборудване, ще 
бъде представен на Националния център за 
координиране на придвижването на HN за ко-
ординиране на разрешението за придвижване 
10 дни преди пристигането на материалите 
на FN и CNs в HN.

5. Влизането във и излизането от въздуш-
ното пространство на HN на всяко въздухо-
плавателно средство на FN и CNs ще бъде 
предмет на приложимите международни и 
национални процедури на HN.

6. За да се улесни процесът на одобрение 
за военни придвижвания с наземен транс-
порт, включително автомобилен, железопътен 
и вътрешен воден транспорт, исканията за 
разрешение за преминаване на границите ще 
бъдат обработвани в съответствие с проце-
дурите, описани в „Техническо споразумение 
за издаване на разрешение за преминаване 
на границите в Европа с наземен транспорт 
№ A.PRG.CAP672.S“ (CBMP SURFACE TA) и 
приложимото законодателство на HN.

7. Класифицирани, крипто- и официални 
документи и материали под официален печат 
ще се внасят в HN в съответствие с точка 3 
от член XI от SOFA на НАТО и приложимите 
международни споразумения и законодател-
ството на HN.

Раздел XVIII
Процедури за разследване на произшествия 

и инциденти

1. Разследването и докладването на про-
изшествия/инциденти ще се извършва в съ-
ответствие със законодателството на HN и 
приложимите международни договори в сила 
за HN, FN и CNs. Участниците ще оказват 
пълно съдействие при обезопасяването на 
района на мястото на произшествието/инци-
дентите и в хода на разследването.

2. Нациите, участващи в произшествие или 
инцидент, ще имат право да имат наблюдател, 
присъстващ при всяко разследване, когато 
това е разрешено съгласно приложимите 
процедури на HN. FN или CNs ще поемат 
всички разходи, възникнали от участието им 
в разследване.

3. Разследващият орган на HN ще пре-
достави на военните власти на HN, FN или 
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CNs копие от всеки окончателен доклад за 
произшествие или инцидент, включващ тех-
ните сили, когато това е разрешено съгласно 
приложимите процедури на HN.

Раздел XIX
Дейности при смърт на член на рамкова 

държава/допринасяща нация

Смъртта на член на FN или CNs на тери-
торията на HN ще бъде докладвана на съот-
ветния орган на HN и FN или CN. Смъртта 
ще бъде удостоверена от медицински орган 
на HN в съответствие с действащите закони и 
разпоредби в HN и в координация с нацията на 
починалия член. Допълнителни подробности 
са посочени в приложение Б.

Раздел XX
Медицински и стоматологични грижи

1. Военните органи на HN ще предоставят 
медицинско осигуряване и стоматологична 
помощ в рамките на своите възможности 
и в съответствие с приложимите правила и 
процедури на HN. Медицинско осигуряване 
и стоматологични грижи ще бъдат осигурени 
в съответствие с приложение Б.

2. Медицински и стоматологични грижи 
(ако има такива) Роля 1, предоставени от 
HN, както и медицинска евакуация с военен 
транспорт ще бъдат безвъзмездни.

3. Личният състав на FN и CNs ще има 
достъп до необходимото медицинско и стома-
тологично лечение от медицинска и стомато-
логична служба на HN при същите условия 
като съответстващия личен състав на HN в 
съответствие с член IX от SOFA на НАТО, 
освен ако не е решено друго взаимно между 
FN, HN и CN.

4. Всички медицински разходи, включител-
но тези, свързани с евакуация с граждански 
медицински транспорт, хоспитализация в 
лечебни заведения (военни или цивилни), ще 
бъдат покрити индивидуално, чрез застраховка 
или от FN и CN съгласно националните им 
процедури и след предварително съгласува-
не с медицинското заведение, предоставящо 
грижите.

5. FN и CN ще гарантират, че техният 
личен състав е изпълнил съответните им 
национални медицински и стоматологични 
стандарти преди развръщане, както и за-
дължителните медицински изисквания на 
HN за влизане на нейна територия. Това 
включва изискваната превантивна ваксина-
ция и физическа годност за работа, дадена 
от собствения здравен орган.

6. Личният състав на FN и CN ще спазва 
приложимите правила и процедури на HN 
относно мерките за обществено здраве, свър-
зани с COVID-19, инфекциозни заболявания 
и други заболявания.

Раздел XXI
Връзки с обществеността

1. FN ще осигури представители на връзки 
с обществеността (PA), както се изисква, за 
установяване на PA способности в рамките 
на щаба на eVA България и в съответствие 
с приложимите правила и процедури на HN.

2. PAO Cell/STRATCOM Division/Branch на 
eVA България ще се състои от щатни военни 
от HNs и CNs.

3. FN ще осигури, когато бъде поискано, 
говорител на eVA България.

4. FN ще предостави, когато бъде поискано, 
главен PAO, който е съветник на командира 
по въпросите на PA.

5. Всички поддържащи дейности на PA 
трябва да бъдат организирани от главния PAO.

6. Дейностите на говорителя на eVA Бъл-
гария ще се координират с Пресслужбата на 
НАТО.

7. Дейностите на eVA България PA ще 
бъдат координирани с HN и CN, когато е 
необходимо.

Раздел XXII
Различия в тълкуването или приложението

Всяко различие по отношение на тълку-
ването или прилагането на това техническо 
споразумение ще бъде разрешено само чрез 
консултация между участниците на най-ниско-
то подходящо ниво и няма да бъде отнесено 
до национален или международен съд или към 
друга трета страна за разрешаване.

Раздел XXIII
Изменения и допълнения

Това ТА може да бъде изменяно или до-
пълвано по всяко време с взаимното писмено 
съгласие на Участниците и влиза в сила от 
датата на последния подпис.

Раздел XXIV
Продължителност, оттегляне и прекратяване

1. Това ТА и свързаните с него приложе-
ния ще влязат в сила от датата на последния 
подпис. То ще остане в сила, освен ако не 
бъде прекратено от някой от участниците, 
който даде 30 дни предварително писмено 
предизвестие на другия участник.

2. CN може да се оттегли от това TA чрез 
30-дневно предизвестие, писмено, до HN и FN.

3. В случай че това техническо споразу-
мение бъде прекратено или CN се оттегли, 
съответните разпоредби ще продължат да се 
прилагат по отношение на всички въпроси, 
които не са разрешени по време на прекра-
тяването или оттеглянето. Финансовите раз-
ходи, възникнали в резултат на едностранно 
прекратяване или оттегляне, ще бъдат пред-
ставени на другия участник или оттеглящия 
се CN за възстановяване, както е приложимо 
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в съответствие със STANAG 2034 и както е 
отразено в приложение А към настоящото 
техническо споразумение, не по-късно от три 
месеца от датата, на която разходите са въз-
никнали след уведомлението за прекратяване 
или оттегляне.

4. Настоящото ТА се подписва в два ори-
гинала на английски език, по един за всеки 
участник.
За Министерството  За Министерството
на отбраната на  на отбраната на
Република България: Италианската
генерал-майор република:
Стайко Прокопиев, генерал-майор 
директор на Щаба  Франческо Бруно,
на отбраната заместник началник-щаб
 по поддръжката в
 Командването на
 съвместните операции
Дата: 4 октомври 2022 г. Дата: 4 август 2022 г.

Приложение А

Доставки и услуги, които трябва да бъдат 
предоставяни от страната домакин

Поддръжката от HN може да бъде пре-
доставена срещу възстановяване, включваща 
директно финансово възстановяване на раз-
ходите и/или обмен с равна стойност, ако е 
в съответствие с приложимите национални 
процедури и може да включва предоставяне 
без разходи.

1. Безвъзмездна поддръжка от HN. HN ще 
предостави следната поддръжка безвъзмездно, 
според изискванията, на базата на наличност 
(подробно описана в последващите SORs) по 
време на фазите на сформиране и подготовка, 
използването и преразпределянето на силите:

а. Всички подходящи определени военни 
съоръжения и райони, предлагани за под-
дръжка на eVA България. Всички съоръ-
жения и райони ще бъдат предадени на FN 
и CN в състояние, подходящо за ползване. 
Тези съоръжения ще бъдат върнати на HN в 
същото състояние, в което са били предаде-
ни, с изключение на нормалното износване 
или в случай на подобрения, в подобрено 
състояние. Съоръженията ще включват, но 
не се ограничават до, пилони за поставяне 
на съответните национални флагове на FN и 
CN, необходимото количество мебели, както 
е определено в SOR, и съответните електри-
чески услуги за поддръжка на eVA България.

б. Достъп до електричество, вода, кана-
лизация и други налични комунални услуги.

в. Външна и инфраструктурна сигурност, 
свързана със съоръжения, използвани за це-
лите на eVA България, включително защита 
на силите в рамките на военните способности.

г. Поддръжка, предоставена от военен 
личен състав на HN, и военно оборудване 
(с изключение на допълнителните разходи).

д. Съоръжения за съхранение на въоръже-
ние и боеприпаси (специфичните национални 
изисквания трябва да бъдат включени в SORs).

е. Военни телефонни линии (специфич-
ни национални изисквания трябва да бъдат 
включени в SOR).

ж. Противопожарна защита на съоръжения 
и личен състав.

з. Всякакви медицински и/или стоматоло-
гични услуги, предоставяни в съответствие с 
раздел ХХ и приложение Б.

и. Географски карти в печатен и/или циф-
ров формат.

й. Съдействие при договаряне, предоставено 
от военния личен състав на HN.

к. Достъп до и използване на учебни по-
лигони, полигони и стрелбища. 

л. Достъп до военни APOD, SPOD и RPOD 
без пристанищни, летищни и железопътни 
такси, които не са пряко свързани с поискани, 
предоставени и получени услуги.

м. Превантивни и ветеринарни медицин-
ски услуги (мерки за намаляване и контрол, 
насочени срещу насекоми, гризачи, плевели, 
гъби и други животни или растения) в случай 
на епидемиологичен/сезонен риск.

2. Подлежаща на възстановяване поддръж-
ка от HN. При поискване, без да се засягат 
услугите, предоставени безвъзмездно, HN 
ще съдейства за предоставянето на следна-
та поддръжка, ако е необходима и когато е 
налична, на възмездна основа (таксувана на 
същата цена, на която се таксуват военните 
сили на HN), без да действа като контрактор 
за трета страна:

а. Допълнителни разходи за военно нас-
таняване за силите на FN и CNs по същите 
тарифи, начислени за личния състав на HN.

б. Налични материали и оборудване, необ-
ходими за монтаж на временните съоръжения.

в. Хранене във военни съоръжения на съ-
щите тарифи, които се таксуват за военния 
личен състав на HN.

г. Инсталиране на NATO/FN/CNs CIS и 
административно оборудване.

д. Налични телефонни и други комуника-
ционни услуги, споделени от HN към FN и/
или CN.

е. Използване на електричество, вода, кана-
лизация и други комунални услуги, налични 
и споделени от HN към FN и/или CN.

ж. Извозване на отпадъци, с изключение на 
унищожаването на медицински отпадъци, ако 
такива услуги се предлагат по договор с HN.

з. ГСМ, ако HN може да предостави на 
FN/CN по действащи договори на HN.

и. Придвижване с наземен транспорт, под-
лежащ на възстановяване (само допълнителни 
разходи), ако такива услуги са налични и 
споделени от HN към FN и/или CN.

й. Възстановителни услуги с военни сред-
ства.
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к. Инженерни складове и строителни ма-
териали, ако има такива.

л. Мишени и допълнителни услуги в учебни 
полигони и стрелбища според заявките.

3. При поискване HN може да съдейства на 
FN и CN при договарянето на услуги, които 
са извън възможностите на HN, описани в 
параграфи 1 и 2 по-горе от настоящото прило-
жение, като предоставя списъци с доставчици 
на стоки и услуги, както и предоставя превод, 
за да позволи упълномощеният персонал на 
FN и CN да сключва договори в съответ-
ствие със съответните закони, правила и 
процедури на FN и CN. Финансовите разходи 
по такива договори остават отговорност на 
страната, която сключва договора, ако той е 
за използване единствено от тази нация. Ако 
една нация подготви договор за използване от 
други нации, ще бъде разработено справед-
ливо и коректно споразумение за споделяне 
на разходите.

4. HN няма да поеме никакви финансови 
отговорности от името на FN и CN, освен ако 
това не бъде изрично поискано предварително 
от упълномощен представител и освен ако 
отговорността за плащането на разходите не 
бъде приета от HN.

5. Ако FN или CN се оттеглят от съвместно 
договорени доставки и услуги, след като HN 
е изразходвала средства или е ангажирала 
средства, които са невъзвръщаеми и догово-
рени в SOR, FN и CN, ще бъдат отговорни 
да възстановят на HN тези разходи.

6. Всяко искане на FN и CN за допълнителна 
логистична поддръжка, което не е описано по 
друг начин в това TA, включително неговите 
приложения, ще бъде заявено до HN чрез SOR, 
за да определи HN дали поддръжката може 
да бъде предоставена. Ако е предоставено, 
FN и/или съответните CNs ще възстановят 
разходите на HN според случая.

7. В случай че FN или CN изгради нова 
или ремонтира съществуваща инфраструктура, 
писмените договорености за това ще включват 
приложими правила и процедури на HN за 
финансиране на строителството, собственост 
и други подробности, които трябва да бъдат 
взаимно одобрени предварително от съответ-
ните страни.

8. За да се улесни изчисляването на възста-
новима HNS, HN, в координация с FMG, може 
да предостави списък на разходите за HNS.

9. Поддръжката, предоставена на FN и CN 
от трети страни, ще бъде предмет на отдел-
ни договорености между заинтересованите 
страни.

Приложение Б

Медицинска поддръжка
1. Военномедицинската служба на HN ще 

предоставя медицинска поддръжка в рамките 
на своите ресурси и ще координира допълни-

телната медицинска поддръжка с граждански 
учреждения, както се изисква за FN и CN в 
съответствие с принципите, отразени в това 
приложение и във всеки приложим SOR. 

2. Медицинска евакуация: В зоните за 
провеждане на учения и подготовка (E/T) 
FN и CNs ще осигурят подходяща линейка и 
квалифицирани медицински средства, за да 
осигурят медицинско транспортиране и меди-
цинска евакуация от E/T зоната до точка за 
трансфер на линейка; до гражданска линейка 
на HN или до най-подходящата местна болница 
или лечебно заведение (MTF). В случай че 
CN не може да предостави тази възможност, 
HN, FN и/или друга CN ще предостави тази 
възможност на CN безвъзмездно. Освен това, 
в някои случаи от HN може да се изисква да 
предостави тази възможност, както е било 
предварително съгласувано от HN и FN, и 
CN SMAs. Всички медицински евакуации към 
MTF с възможност за хирургия в рамките на 
театъра ще бъдат извършени в съответствие 
с определените срокове и не по-късно от 2 
часа след раняване/нараняване.

3. Стратегическата медицинска евакуация 
ще бъде национална отговорност. Транспорти-
рането от съоръжението на MTF до летището 
за стратегическа медицинска евакуация ще 
бъде извършено с подходяща линейка на HN 
при поискване.

4. HN цивилни въздушни или наземни 
линейки ще бъдат предоставени при необхо-
димост на база възстановяване на разходите. 
Такива изисквания ще бъдат координирани 
между HN и FN или CN SMA. 

5. Медицинска поддръжка: Основно ме-
дицинско лечение (Роля 1): FN и CNs трябва 
да наемат, оборудват, поддържат и управля-
ват медицински капацитет от Роля 1. Този 
медицински капацитет ще осигури спешна 
медицинска помощ и основна медицинска 
поддръжка (без специализирано лечение) на 
съответния национален личен състав, както 
и спешна помощ на участниците в дейности, 
ако е необходимо. Медицинските услуги от 
Роля 1 включват ежедневно повикване при 
болест, незабавни животоспасяващи мерки 
за предотвратяване на животозастрашаващи 
заболявания и небойни наранявания и огра-
ничена наземна евакуация на пациенти. В 
случай че CN не може да предостави тази 
способност, HN, FN и/или друга CN ще пре-
достави такава на CNs безвъзмездно. Няма 
хирургически възможности, настаняване 
на пациент, лабораторни или рентгенови 
възможности. Освен това, в някои случаи 
може да се наложи HN да предостави тази 
способност на временен принцип, както е 
предварително съгласувано с HN и FN или 
CN SMAs.

6. HN след координация със SMA на FN и 
CNs ще съдейства относно достъпа до военна 
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или цивилна медицинска помощ от Роля 2 и 
Роля 3, разположена близо до E/T зони.

7. HN ще осигури медицинска поддръжка 
и стоматологични грижи за Роля 2 и Роля 3 
на FN и CNs при същите условия и същите 
стандарти, както биха били предоставени на 
личния състав на HN.

8. HN, FN и CNs ще осигурят медицински 
офицер за връзка, който да улесни връзката с 
медицински пунктове (медицински заведения 
в зоната E/T) и болници, за да се гарантира, 
че персоналът извън HN ще получи подходяща 
медицинска и стоматологична помощ.

9. Медицинската информация ще бъде 
споделяна с други лекуващи здравни специ-
алисти само в съответствие с приложимото 
законодателство на ЕС и националното за-
конодателство за личните данни.

10. Медицинските офицери за връзка ще 
принадлежат като минимум към военна 
здравна служба или медицинска организация 
на съответната нация.

11. Роля 4 медицинска поддръжка е наци-
онална отговорност.

12. HN ще предоставя услуги за изхвърляне 
на медицински отпадъци на FN и CNs безвъз-
мездно или на базата на възстановяване, ако 
се предоставят от външен доставчик на услуги.

13. Органите на FN и CNs приемат всички 
медицински стандарти на HN за лечение и 
условия на медицински заведения (клиники) 
за своя личен състав.

14. В случай на смърт на член на FN или 
CNs по време на E/T смъртта ще бъде док-
ладвана незабавно на властите както на HN, 
така и на FN или CNs. HN ще координира 
временните погребални услуги, включително 
използването на морга, за починали служители 
на FN или CNs.

15. В случай че бъде поискана аутопсия от 
FN или CNs или от органите на HN за починал 
член на FN или CNs, лекарите, представляващи 
HN, ще извършат аутопсията, а FN и CNs ще 
имат право да имат присъстващ наблюдател 
по време на аутопсията, ако е в съответствие 
с приложимото законодателство на HN. При 
поискване HN ще предостави копие от окон-
чателния доклад за аутопсията на съответните 
органи на FN или CNs, ако е в съответствие 
с приложимото законодателство на HN.

16. Разходите, свързани с транспорта (вклю-
чително разходите за репатриране на останки-
те), аутопсията и погребалните услуги в случай 
на смърт на персонала на FN или CNs, ще 
бъдат заплатени от съответните FN или CNs.

17. Плащането за медицински услуги, раз-
лични от услугите, предоставени безплатно 
съгласно раздел XX от това TA, предоставени 
на личния състав на FN и CNs, ще се извършва 
от FN и CNs за съответния им личен състав 

или от физическото лице с предварителна 
координация с медицинското заведение по 
предоставяне на услугите.

18. HN, FN и CNs ще поддържат и гаран-
тират, че се съхраняват записи, отразяващи 
прилагането на това приложение.

19. При поискване HN ще предостави ме-
дицинска помощ до степента, разрешена от 
законодателството на HN, за да подпомогне 
FN и CNs в техните правни процеси, включи-
телно, но не само, полицейски разследвания, 
дисциплинарни разследвания и други служебни 
разследвания.

Приложение В

Опазване на околната среда
1. HN, FN и CNs ще следват колективен пре-

вантивен подход към опазването на околната 
среда. За да се предотврати трайно въздействие 
върху околната среда или застрашаване на чо-
вешкото здраве и безопасност, потенциалните 
рискове за околната среда ще бъдат смекчени 
чрез съветите, предоставени от служителите 
по опазване на околната среда, назначени от 
командирите на силите HN и FN.

2. Всички нации ще се ръководят от еколо-
гичните политики и доктрината на НАТО за 
оперативна съвместимост. HN при поискване 
ще предостави на FN и CNs общи насоки за 
опазване на околната среда на английски 
език. FN и CNs ще предприемат разумни и 
информирани мерки за защита на околната 
среда на HN. FN и CNs ще се съобразяват 
с местните екологични закони, разпоредби, 
стандарти и политики, както обикновено и 
еднакво се прилагат в рамките на HN. FN и 
CNs ще спазват собствените си закони, раз-
поредби, стандарти и политики за околната 
среда, когато те са по-строги от, но не про-
тиворечат на подобни инструменти на HN. 
При липса на екологични закони, разпоредби, 
стандарти и политики всички нации ще се 
консултират относно мерките за опазване 
на околната среда по време на процеса на 
планиране.

3. Всички нации ще прилагат принципа 
за йерархия при отпадъците, за да намалят 
генерирането на отпадъци и да предотвратят 
замърсяването. FN ще разработи и перио-
дично преразглежда план за управление на 
отпадъците в консултации с HN и CNs. Въз 
основа на наличността HN ще осигури разде-
ляне, съхранение, събиране, транспортиране, 
рециклиране и окончателно изхвърляне на 
всички отпадъци, включително градски и 
специални отпадъци, включително опасни 
отпадъци и отпадъчни води в съответствие 
с екологичните разпоредби на HN. HN ще 
осигури подходящи контейнери/торби за опас-
ни и неопасни отпадъци във всички зони за 
обучение/работа според изискванията.



СТР.  32  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 93

4. FN и CNs ще създадат, поддържат и 
запазят екологично досие за местата, пре-
доставени за тяхно ползване. Въз основа на 
вида и продължителността на дейностите на-
циите ще извършат оценки на въздействието 
върху околната среда (EIA), базови и крайни 
проучвания на околната среда (EBS/ECS) и 
доклади за състоянието на околната среда 
(ECR) на тези места. HN своевременно ще 
предостави всяка съществуваща информа-
ция, която ще послужи за идентифициране, 
описание или характеризиране на базовите 
условия на околната среда на тези места. 
Държавите, които провеждат EIA, EBS/ECS 
и ECR, ще споделят резултатите с другите 
нации на eVA България.

5. FN и CNs ще организират, ако е необхо-
димо, събиране на данни за околната среда и 
вземане на проби от матрицата на околната 
среда (вода, почва, въздух) преди, по време и 
след всички дейности на местата за обучение/
работа, за да се даде възможност за основан 
на доказателства подход към ОВОС, EBS/
ECS и ECR. HN ще поддържа събирането на 
данни за околната среда и вземането на проби, 
при поискване, в рамките на наличните си 
ресурси и въз основа на предишно планиране 
и правилата на HN.

6. В случай на екологичен инцидент (напр. 
разлив на петрол, масло или смазочни мате-
риали) нацията, отговорна за инцидента, неза-
бавно ще докладва за това на съответната си 
командна верига и на HN. Всяко последващо 
действие и възстановяване на разходите ще 
бъдат координирани по целесъобразност между 
заинтересованите страни и в съответствие с 
приложимите правила и процедури на HN.

7. Целият транспорт на опасни материали 
ще е съобразен със законите, процедурите и 
приложимите международни споразумения 
на HN за транспортиране и изхвърляне на 
материали. Както може да е необходимо за 
екологичното управление на опасни отпадъци, 
FN и CNs ще предоставят цялата информация, 
необходима за трансграничното движение на 
опасни отпадъци, предвидено от Базелската 
конвенция за контрол на трансграничното 
движение на опасни отпадъци и тяхното 
обезвреждане и HN стандарти, изисквания, 
и политики, които прилагат Базелската кон-
венция в HN.

Приложение Г

Комуникационни и информационни системи 
(КИС)

1. FN и CNs могат да работят с радио-
комуникационно оборудване на честоти, 
както са договорени между HN и FN и CNs 
в съответствие със законите и разпоредбите 
на HN. Военните радиочестоти на HN, раз-
пределени на FN и CNs по време на E/T, ще 
бъдат безплатни.

2. Искането за честота трябва да бъде изгот-
вено в съответствие със стандарта на НАТО. 
Най-малко един месец преди пристигането 
или използването на всякакъв вид радиообо-
рудване на територията на HN всички заявки 
за честота трябва да бъдат изпратени от FN и 
CNs до клона за управление на честотите на 
HN (NARFA) и единичен HN POC – v.staykov@
mod.bg и n.todorov@mod.bg за разпределение 
и одобрение.

3. FN и CNs могат да използват безплатно 
съществуващите военни телефонни и мрежови 
връзки в съоръженията, ако такива военни те-
лефонни и мрежови връзки са посочени в SOR.

4. Всички международни телефонни, факс 
или интернет търговски линии ще бъдат 
завършени съгласно допълнителен договор 
между FN и CNs и граждански компании (FN 
и CNs са отговорни за плащането).

5. FN и CNs могат да инсталират и екс-
плоатират оборудване, включително в своите 
защитени съоръжения, в подкрепа на тяхната 
военна и национална мрежа за командване, 
контрол, комуникации, компютри, разуз-
наване, наблюдение и разузнаване (C4ISR). 
Инсталирането и експлоатацията може да 
подлежат на разрешение в съответствие със 
законите и процедурите на HN.

6. HN, FN и CNs ще положат всички раз-
умни усилия за предотвратяване и премахване 
на вредни смущения с всякакви разрешени 
телекомуникационни системи и услуги.

7. FN и CNs могат да внасят, изграждат, 
използват и поддържат и изнасят системи и 
съоръжения, предназначени за комуникации 
и електроника в предварително определени 
съоръжения за използване на FN и CNs.

8. FN и CNs могат да разгръщат и упра-
вляват системи за тактическо разузнаване, 
наблюдение, засичане на цели и разузнава-
не (ISTAR), необходими за провеждане на 
тактически наземни операции в подкрепа 
на отбранителните планове за E/T и HN 
в съответствие с приложимите правила и 
разпоредби на HN. Такива възможности ще 
бъдат декларирани на HN и могат да бъдат 
интегрирани с плановете на HN ISTAR.

9. FN и CNs са упълномощени да използ-
ват кодове, криптографски системи и други 
средства за комуникационна сигурност във 
всички комуникационни системи на FN и CNs.

10. HN ще разпредели съоръжения и зони 
на FN и CNs, които впоследствие ще опре-
делят като зони с ограничен достъп само за 
FN или CNs и могат да включват системи 
C4ISR и ISTAR.

11. Комуникационни съоръжения, екс-
плоатирани от FN и CNs, могат да бъдат 
обект на инспекция на HN, за да се провери 
съответствието с одобреното разрешение за 
функциониране. Инспекцията на HN няма 
да се прилага за криптографски системи и 
други средства за национална комуникаци-
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онна сигурност или съоръжения, които могат 
да бъдат обозначени като зони с ограничен 
достъп само за FN или CNs.

12. На FN и CNs може да бъде предоставен 
достъп до информационните системи, пре-
доставени от HN, както е договорено между 
HN, FN и CNs в съответствие със законите 
и процедурите на HN.

Приложение Д

Съвместна и комбинирана защита на силите 
и военно-полицейска дейност

Общи положения 
1. Защитата на силите основно е отговор-

ност на HN. Полицейското осигуряване на 
силите е преди всичко национална отговор-
ност. Възприема се, че е от общ интерес на 
всички държави, предоставящи сили на eVA 
България, да си сътрудничат тясно по въпро-
сите на защитата на силите и полицейското 
осигуряване.

2. С цел ефективно прилагане на SOFA 
на НАТО HN, FN и CNs ще си сътрудничат 
тясно с функциите за защита на силите и 
полицейската дейност (включително раз-
следвания на криминални, дисциплинарни и 
други инциденти).

Защита на силите 
3. HN ще носи отговорността да осигури 

защита на силите на eVA България. Военни-
ят личен състав на FN и CNs, упълномощен 
от съответните национални органи, може да 
увеличи защитата на силите в съответствие с 
техните национални насоки, но те винаги ще 
действат съвместно с личния състав на HN.

4. Преди FN или CNs да участват в задачи 
за защита на силите, съответната нация ще 
издаде необходимите заповеди за използване 
на сила, включително подходящи правила за 
използване на сила/ограничения, отразяващи 
изискванията на HN.

Полицейското осигуряване на силите
5. При спазване на юрисдикциите, опре-

делени в SOFA на НАТО и като част от eVA 
България, HN ще създаде Център за коорди-
нация на военната полиция (MPCC). HN, FN 
и CNs ще управляват дейностите на MPCC, 
включително процедурите, практиките и 
процесите, както е описано в параграф 8  
по-долу.

6. HN, FN и CNs ще предоставят членове 
на военната полиция в MPCC.

7. Целта на MPCC е да подпомага полицията 
на HN в правоприлагането на военните обекти 
и да координира мерките на FN и CNs, за да 
гарантира поддържането на реда и сигурността 
във всички военни или други помещения, кои-
то те заемат. MPCC ще осигури обща точка 
за контакт и ще координира първоначалния 
и ако е необходимо, национален отговор на 

всяко запитване, инцидент или обстоятелство, 
изискващи полицейски услуги по отношение 
на eVA България.

8. HN след консултации с FN и CNs ще 
разработи оперативни процедури, практики 
и процеси за MPCC в съответствие с прило-
жимото законодателство на HN за:

а. Подпомагане на правоприлагащите за-
дължения в HN.

б. Първоначална реакция при инциденти 
и процедури за предаване на съответните 
национални полицейски сили.

в. Съдействие на националните полицейски 
сили при изпълнение на техните задължения 
и разследвания.

г. Достъп до места за задържане за за-
държане на членове на eVA България, ако е 
необходимо.

д. Комуникационни и координационни 
процедури.

е. Координиране на уведомлението за пое-
мане или отказ от юрисдикция в съответствие 
с член VII на SOFA на НАТО.

ж. Улесняване на уведомяването на тази 
подходяща нация за разрешаването на дела, 
включващи паралелна юрисдикция.

з. Улесняване на трансфера на член на eVA 
България под или от попечителството на HN. 

и. Подкрепа за обучителните дейности на 
eVA България, ако е подходящо.

й. Други дейности според случая.

Приложение Е

Процедури за данъчни облекчения
1. Тези процедури за данъчни облекчения 

се прилагат за силите на FN и CN. Всички 
процедури за данъчни облекчения ще се 
разглеждат в съответствие с приложимото 
законодателство на HN и с помощта на Ми-
нистерството на отбраната на HN (МО на HN). 
Освобождаване от данъци може да се прилага 
за доставка на стоки и услуги, предоставени 
само за служебна употреба на силите. След-
ната процедура се прилага за стоки и услуги, 
доставени на българска територия на силите 
на FN и CNs, разположени или преминаващи 
транзитно през Република България (РБ).

2. Предварителна информация:
2.1. Компетентни служители от Министер-

ство на отбраната на РБ (МО), упълномощени 
от министъра на отбраната да координират 
дейностите между получателите на стоки/
услуги (Въоръжените сили на НАТО) и На-
ционалната агенция за приходите (НАП):

– бригаден генерал Митко Григоров – ди-
ректор на дирекция „Логистика“ – e-mail: 
m.grigorov@mod.bg;

– полковник Иван Иванов – заместник-
директор на дирекция „Логистика“ – e-mail: 
ivan.m.ivanov@mod.bg;
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– полковник Веселин Баджев – началник 
на отдел HNS & Multinational Logistics – e-mail: 
v.badjev@mod.bg.

2.2. Компетентен финансов орган – Наци-
онална агенция за приходите, Териториална 
данъчна дирекция – София, ул. Аксаков 21, 
BG – 1000 София;

2.3. Удостоверение за освобождаване от 
данъци – Приложение II към параграф 51 от 
Регламент 282/2011 Удостоверение за освобож-
даване на ДДС и/или акциз (*) (Директива 
2006/112/ЕО, член 151 и Директива 2008/118/
ЕО, член 13) – Допълнение 1;

2.4. Искане за възстановяване на данък 
върху добавената стойност – Допълнение 2.

3. Освобождаване от данъци – „нулева 
ставка на ДДС“:

3.1. Случаи, отговарящи на условията за 
прилагане на „нулева ставка на ДДС“:

3.1.1. Тази процедура трябва да се прилага 
за стоки и услуги, доставени на българска 
територия на силите на FN и/или CNs, раз-
положени или транзитно преминаващи през 
Република България (РБ), съгласно параграф 6, 
точка 6.2 от Меморандума за разбирателство 
между РБ и BiSC за HNS.

3.1.2. Процедурата се прилага в случай на 
доставка до получателя (Въоръжените сили 
на НАТО) за служебно ползване.

3.2. Документи за прилагане на данъчно 
освобождаване „нулева ставка на ДДС“, които 
се предоставят от Силите на НАТО:

3.2.1. Списък на персонала, упълномощен 
да подписва удостоверения за освобождаване 
от данъци, включително образец на подпис. 
Този списък трябва да бъде изпратен по елек-
тронен път до компетентния персонал на MO 
на РБ, изброен в параграф 2.1.

3.2.2. Удостоверение за освобождаване от 
данъци – Приложение II към параграф 51 от 
Регламент 282/2011 Удостоверение за освобож-
даване на ДДС и/или акциз (*) (Директива 
2006/112/ЕО, член 151 и Директива 2008/118/
ЕО, член 13). Попълва се в 2 оригинала – един 
за доставчика/фирмата и друг за получателя 
(верификация/потвърждение от МО на РБ и 
заверяване/подпечатване от Националната 
агенция за приходите). Този сертификат служи 
като доказателство на продавача за издаване 
на фактура с „нулева ставка на ДДС“. 

3.3. Как получателят на стоките и услу-
гите (Въоръжените сили на НАТО) попълва 
данните:

– блок 1 – данни на упълномощеното 
лице – командир на силите на съответната 
държава от НАТО, чиито сили са дислоцирани 
или преминават транзитно през България. 
Адрес (място) на базата на територията на 
РБ, където са разположени силите;

– блок 2 – данни на компетентния орган 
на РБ, който подпечатва документа – НАП, 
ТДД – София, ул. Аксаков 21, БГ – 1000 София;

– блок 3 – данни на получателя на акции 
или услуги (Въоръжени сили на страна от 
НАТО). Получателят декларира, че запасите и 
услугите са за служебно ползване, във връзка 
с операция и/или учения на НАТО;

– блок 5 – данни на доставчика/фирмата 
и описание на стоките и услугите, посочени 
във фактурата.

След попълване на блоковете по-горе 
сертификатът трябва да бъде представен на 
компетентния персонал на МО на РБ (па-
раграф 2.1) за организиране на проверка и 
прехвърляне на компетентния национален 
орган (параграф 2.2) за одобрение.

След одобрение от НАП компетентният 
персонал на МО на РБ връща сертификата на 
получателя на услугите (Въоръжените сили 
на НАТО).

4. Освобождаване от данъци – възстановя-
ване на ДДС – Процедура за възстановяване 
на ДДС, който вече е платен от получателя 
на стоките и услугите (FN и/или CNs сили):

4.1. Попълване на Искане за възстановя-
ване на ДДС – Допълнение 2. Попълва се от 
получателя, платил ДДС, и се придружава от 
фактурите (оригинал или нотариално копие).

4.2. Удостоверение за освобождаване от 
данъци – Приложение II към параграф 51 от 
Регламент 282/2011 Удостоверение за освобож-
даване на ДДС и/или акциз (*) (Директива 
2006/112/ЕО, член 151 и Директива 2008/118/
ЕО, член 13).

4.3. Документите по параграф 4.1 и 4.2 се 
представят на компетентния персонал (пара-
граф 2.1) не по-късно от 15-о число на месеца, 
следващ месеца на събитието.

4.4. Компетентният персонал по параграф 
2.1 проверява и верифицира/потвърждава 
документите по параграф 4.1 и 4.2.

4.5. Компетентният персонал по параграф 
2.1 изпраща документите по параграф 4.1 и 4.2 
до НАП в 15-дневен срок от получаването им.

4.6. Компетентният финансов орган (пара-
граф 2.2) проверява документите и в рамките 
на 30 дни възстановява ДДС.

4.7. Не се възстановява ДДС, ако:
4.7.1. Сумата на ДДС във фактурата не е 

посочена на отделен ред.
4.7.2. Фактурата е издадена от лице, което 

не е регистрирано по ДДС.
4.7.3. Размерът на ДДС е под минималния 

праг за възстановяване, който е 50 лв./на 
фактура (с изключение на телефонни услуги, 
електричество и централно отопление, гориво 
за отопление, абонамент за периодични медии 
и интернет услуги).

5. Приложения:
5.1. Допълнение 1 – Удостоверение за 

освобождаване от данъци – Приложение II 
към параграф 51 от Регламент 282/2011 Удос-
товерение за освобождаване на ДДС и/или 
акциз (*) (Директива 2006/112/ЕО, член 151 
и Директива 2008/118/ЕО, член 13).

5.2. Допълнение 2 – Искане за възстано-
вяване на ДДС.
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Допълнение 1 към Приложение Е 
към TA за НАТО eVA в РБ

Сериен номер (по избор):

1. ОТГОВОРЕН/НО ОРГАН/ЛИЦЕ

Обозначение/име

Улица и №

Пощенски код, място

(Приемаща) държава членка

2. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН, ОТГОВОРЕН ЗА ПОДПЕЧАТВАНЕ (име, адрес и телефонен номер)

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОТГОВОРНИЯ ОРГАН ИЛИ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Отговорният орган или физическо лице(1) декларира с настоящото, че
(а) стоките и/или услугите, посочени в блок 5, са предвидени(2)

 За служебно ползване на  За лична употреба на

 чужда дипломатическа мисия  член на чуждестранна дипло-
матическа мисия

 чуждестранно консулско представителство  член на чуждестранно консул-
ско представителство

 европейски орган, за който се прилага Протоколът 
за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз

 международна организация  служител на международна 
организация

 въоръжените сили на държава, която е страна по 
Северноатлантическия договор (силите на НАТО)

 въоръжените сили на Обединеното кралство, 
разположени на остров Кипър

 За използване от Европейската комисия или всяка 
европейска агенция или орган, изпълняващ задачите си в 
отговор на пандемията от COVID-19

(обозначение на институцията) (вижте 
блок 4)

(б) стоките и/или услугите, описани в поле 5, отговарят на условията и ограниченията, приложими 
към освобождаването в приемащата държава членка, посочено в поле 1, и 
(в) че информацията по-горе е предоставена добросъвестно.
Отговорният орган или физическо лице с настоящото се задължава да заплати на държавата членка, 
от която стоките са били изпратени или от която са били доставени стоките и/или услугите, ДДС 
и/или акциза, които биха били дължими, ако стоките и/или услугите не отговарят на условията за 
освобождаване или ако стоките и/или услугите не са били използвани по предназначението.

Място, дата Име и статус на подписалия

Подпис 

4. ПЕЧАТ НА ОРГАНА (в случай на освобождаване за лична употреба)

Неприложимо
Място, дата

Печат

Име и статус на подписалия

Подпис

5. ОПИСАНИЕ НА СТОКИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СЕ ИСКА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДДС  
И/ИЛИ АКЦИЗ

A. Информация относно доставчика/оторизирания складодържател

(1) Име и адрес:

(2) Държава членка

(3) ДДС/акцизен номер или данъчен референтен номер

Б. Информация относно стоките и/или услугите:
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№ Подробно описание на стоките и/или 
услугите(3) (или препратка към прило-
жения формуляр за поръчка)

Количество или 
брой

Стойност без ДДС и акциз Валута

Единична 
стойност 

Обща 
стойност

1

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Общо 

6. СЕРТИФИКАЦИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Пратката/доставката на стоки и/или услуги, описани в поле 5, отговаря:

 Напълно   до количество от (брой)(4)

условията за освобождаване от ДДС и/или акциз

Име и статус на под-
писалия

Място, дата Печат Подпис

7. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПЕЧАТА В БЛОК 6 (само в случай на освобождаване за 
служебно ползване)

С писмо №:

Дата:

Определяне на отговорна институция: 
е от

Компетентен орган в приемащата държава членка: осво-
бождава се от задължението съгласно блок 6 за получаване 
на печата

Място, дата

Печат

Име и статус на под-
писалия

Подпис

(*) Заличаване според случая.
(1) Заличаване според случая.
(2) Поставете кръстче в съответното поле.
(3) Изтриване на неизползваното пространство. Това задължение важи и ако има приложени форму-

ляри за поръчки.
(4) Стоките и/или услугите, които не отговарят на условията, трябва да бъдат изтрити в клетка 5 или 

в приложения формуляр за поръчка.

Допълнение 2 към Приложение Е 
към TA за НАТО eVA в РБ

Приложение 2 към чл. 7, ал. 1 
(НАП № З-ЦУ-1079/08.04.2022 г.)

ДО (To)
Териториална дирекция на
Националната агенция за приходите
София
(Territorial Directorate Sofia of the National 
Revenue Agency)

ИСКАНЕ
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

REQUEST FOR VAT REIMBURSEMENT

От (From)
.....................................................................................................................................................................
(име и длъжност на лицето /Name and position of the person/)
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.....................................................................................................................................................................
(Стратегически командвания/Щабове под командването на НАТО или въоръжени сили на 
други държави, които са страни по Северноатлантическия договор) /Strategic Commands/NATO 
subordinated HQs or Armed Forces of the other countries that are parties to the North Atlantic Treaty/
за възстановяване на данък върху добавената стойност в размер на (for VAT reimbursement at 
amount of): ............................. лв. (BGN)
Електронен адрес за кореспонденция (Electronic address for correspondence): ................................
.....................................................................................................................................................................
За покупки на стоки и услуги за периода (For purchases of goods and services during the period)
от (from) ........................... до (to) .............................
Желая да ми бъде възстановен данъкът върху добавената стойност, който е заплатен при по-
купките на стоки и/или услуги за служебни нужди. 
(I wish the VAT that is paid for purchases of goods and/or services for duty needs to be reimbursed)
Прилагам фактури (оригинал или заверени копия от тях) за извършените покупки и техен 
опис. (I apply invoices /in original or true copies of them/ for the purchases of goods that are done 
and their inventory)
Желая сумата да бъде преведена по сметка на (I would like, the amount to be send on account of):
Банкова сметка (Bank account)

IBAN/OBAN

BIC

Титуляр на банковата сметка 
(Holder of the bank account)

.....................................................................................................................................................................
(имена, длъжност и подпис на лицето/Name, position and signature of the person/)

Дата (Date) ..................

Министерството на отбраната удостоверява, че това лице има право на възстановяване на данък 
върху добавената стойност съгласно Меморандума за разбирателство между правителството 
на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на 
НАТО в Европа и Щаба на Върховния главнокомандващ на НАТО по трансформацията относ-
но осигуряването на поддръжка от страната домакин за провеждане на операции и учения на 
НАТО (ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г.)
/Ministry of Defence certifies that this person has a right for VAT reimbursement according to Memorandum 
of understanding (MOU) between the Government of the Republic of Bulgaria and Supreme Headquarters 
Allied Powers Europe and Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation regarding the 
provision of Host Nation Support for the execution of NATO operations and exercises (State Gazette 
number 104, dated 26 Nov. 2004)/
.....................................................................................................................................................................
(име и длъжност на компетентното лице от Министерство на отбраната)
/Name and position of the person with competency from the Ministry of Defence/

............................... ....................................
  (дата /Date/) (подпис /Signature/)

Приложение Ж

Образец на нота за присъединяване (NOA) или изявление за намерения (SOI)

НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ИЛИ ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ [CN да избере NOA или 
SOI според случая] ЗА УЧАСТИЕ В ПОДДРЪЖКАТА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН И ДРУГИ 
ОТГОВОРНОСТИ, СЪЗДАДЕНИ В РАМКИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (HN) ЗА МЕР-
КИТЕ ПО УСИЛЕНА БДИТЕЛНОСТ НА НАТО В БЪЛГАРИЯ

Република/Кралство/Правителство/Министерство на ................................... (CN), представлявано 
от ...................................
След като реши, че нейните въоръжени сили ще участват в мерките по усилена бдителност на 
НАТО в България,
Имайки предвид раздел III, параграф 3 от Техническото споразумение,
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ИЗБИРА ДА УЧАСТВА ВЪВ И ДА СПАЗВА РАЗПОРЕДБИТЕ, РЕГЛАМЕНТИРАНИ ВЪВ:
„Техническото споразумение между Министерството на отбраната на Република България и 
Министерството на отбраната на Италианската република относно мерките по усилена бди-
телност на НАТО в България и предоставянето на поддръжка от страната домакин и други 
отговорности“, влязло в сила на ................... ден на ........................, както следва:
Като Допринасяща нация в мерките по усилена бдителност на НАТО в България.
[Когато трябва да се изразят резерви, към изречението може да се добави следната формулировка:
„Предмет на следните резерви:“, след това се изброяват резервите, ако е приложимо]

За Министерството на отбраната на ......  (CN):
Име: ........................................................................
Ранг/позиция: ........................................................
Дата: .......................................................................

За Министерството на отбраната на Италианската република (FN):
Име: ........................................................................
Ранг/позиция: ........................................................
Дата: .......................................................................

За Министерството на отбраната на Република България (HN):
Име: ........................................................................
Ранг/позиция: ........................................................
Дата: .......................................................................
ЗАБЕЛЕЖКА: СЛЕДВАЩАТА ЧАСТ Е НЕОБХОДИМА САМО АКО CN ПРЕДОСТАВЯ SOI 
С РЕЗЕРВИ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ HN И FN ЩЕ СЕ СЪГЛАСЯТ С ТЕЗИ РЕЗЕРВИ, КАТО 
ПОДПИШАТ SOI И ВЪРНАТ SOI НА CN ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ.
Страната домакин ще/няма да предостави поддръжка на въоръжените сили на правителството 
на ......................................... (CN), участващи в мерките по усилена бдителност на НАТО в Бълга-
рия съгласно разпоредбите на Техническото споразумение и резервата(ите) на …………….……(CN).

За Министерството на отбраната на Република България (HN):
Име: ........................................................................
Ранг/позиция: ........................................................
Дата: .......................................................................

За Министерството на отбраната на Италианската република (FN):
Име:  .......................................................................
Ранг/позиция: ........................................................
Дата: .......................................................................
7213

МИНИСТЕРСТВО  
НА КУЛТУРАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда 
за провеждане на конкурси за предоставяне 
на средства от Национален фонд „Култура“ 
(обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 92 
от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 41 от 2015 г., 
бр. 5 от 2017 г., бр. 50 и 72 от 2018 г., бр. 79 от 
2020 г., бр. 79 и 94 от 2021 г. и бр. 27 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 1 накрая се добавят думите 
„ , наричан по-нататък „Фондът“.

§ 2. В чл. 2 думите „Националният фонд 
„Култура“ се заменят с „Фондът“.

§ 3. В чл. 3 думите „Националния фонд 
„Култура“ се заменят с „Фонда“ и изречение 
второ се заличава.

§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Управителният съвет на Фонда 

приема решение за обявяване на конкурс в 
съответствие с темите, включени в програма 
по чл. 3. С решението се определят:

1. условията на конкурса и образците на 
конкурсната документация;

2. общият размер на финансовите средства, 
с които ще бъдат подпомогнати кандидатства-
щите проекти;

3. срокът и начинът за подаване на доку-
ментите;

4. специалните изисквания към кандида-
тите и проектите извън посочените в чл. 5.

(2) Управителният съвет на Фонда при-
ема решение за провеждане на конкурс за 
целево финансово подпомагане на програми 
и проекти с национално културно значение, 
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невключени в програмата по чл. 3. С реше-
нието се определят:

1. условията на конкурса и образците на 
конкурсната документация;

2. общият размер на финансовите средства, 
с които ще бъдат подпомогнати кандидатства-
щите проекти;

3. срокът и начинът за подаване на доку-
ментите;

4. специалните изисквания към кандидатите 
и проектите извън посочените в чл. 5. 

(3) В случай че Управителният съвет на 
Фонда приема решение за провеждане на кон-
курс за творчески стипендии за подпомагане 
на млади и на изтъкнати творци и на други 
млади специалисти в областта на културата, 
с решението се определят:

1. целта на програмата;
2. изисквания към кандидатите;
3. общият бюджет на програмата;
4. срокът и начинът за подаване на доку-

ментите. 
(4) Формулярът за участие в конкурс по 

ал. 1, 2 и 3 се попълва по образец, публикуван 
на интернет страницата на Фонда. Формуля-
рът съдържа:

1. име на проекта;
2. област на изкуството и културата;
3. тема/жанр на проекта;
4. обща информация за проекта;
5. срокове, свързани с изпълнението и 

отчитането на проекта;
6. бюджет на проекта, който включва:
а) обща стойност на проекта;
б) очаквана финансова подкрепа от Фонда;
в) средства, осигурени от други източници, 

и собствени средства.
(5) Конкурсът по ал. 1 – 3 се обявява от 

изпълнителния директор на интернет страни-
цата на Фонда и се изпраща за публикуване 
на интернет страницата на Министерството 
на културата. Обявата съдържа всички данни 
от решението по ал. 1, 2 и 3, като в нея се 
посочват и начините за контакт.“

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

1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 5:
„5. служители на Фонда;“
б) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя 

така:
„6. членове на техническата и експертната 

комисия само за конкурси, за които са оп-
ределени да участват в съответните комисии 
по реда на чл. 7;“

в) досегашната т. 6 става т. 7;
г) досегашната т. 7 става т. 8 и се изменя 

така:

„8. юридически лица, които са в несъс-
тоятелност или се намират в производство 
по несъстоятелност, или в процедура по 
ликвидация.“;

д) точки 8, 9 и 10 се отменят.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 4, ал. 1, 2 и 5“ се 

заменят с „чл. 4, ал. 1, 2 и 3“ и думите „със 
заверен превод на български език“ се заменят 
със „с превод на български език, освен ако 
условията на конкурса предвиждат друго“.

2. В ал. 4, т. 2 думите „за проектите по 
Едногодишната програма за подкрепа на 
организации в областта на изкуствата или 
други извънредни програми се предоставят 
доказателства за собствен принос съобразно 
условията на програмата“ се заменят със „за 
проектите по едногодишни програми за струк-
турна подкрепа на организации в областта 
на изкуствата се предоставят доказателства 
за собствен принос съобразно условията на 
съответната програма“.

§ 7. Члeн 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Проектите по чл. 4, ал. 1 се оце-

няват от експертна комисия, която се състои 
от доказани творци и експерти в съответното 
културно направление. Управителният съвет 
одобрява правила за номиниране на експерти 
за участие в експертната комисия. Поименният 
състав на експертната комисия, включително 
нейният председател, се предлага от изпъл-
нителния директор и се одобрява с решение 
на Управителния съвет.

(2) Изпълнителният директор може да 
назначи техническа комисия, която да извър-
ши проверка за допустимост на проектите. 
Техническата комисия се състои от нечетен 
брой членове, като в състава є задължително 
участва един служител на Фонда, един експерт 
с юридическо образование и един експерт с 
висше икономическо образование.

(3) Членовете на експертната и техничес-
ката комисия представят декларация, че 
нямат търговски, финансов или друг делови 
интерес от осъществяването на проектите, 
които разглеждат. При възникване на промяна 
в декларираните обстоятелства или при не-
възможност за изпълнение на задачата те са 
длъжни незабавно да уведомяват председателя 
на съответната комисия.

(4) Членовете на комисиите по ал. 1 и 2 
нямат право да предоставят на трети лица 
или да разгласяват по друг начин информация 
за кандидатите и за разглежданите проекти, 
за работата по подготовка на решенията, за 
изразените становища и мнения на други 
членове на комисиите, изразени в процеса 
на обсъждане на проектите. 
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(5) Членовете на експертната и техниче-
ската комисия, които не са служители на 
Фонда, получават възнаграждение за учас-
тие в работата на комисията въз основа на 
сключени договори с изпълнителния директор 
на Фонда.

(6) В случай че член на комисията е в 
обективна невъзможност да изпълнява задъл-
женията си поради болест, продължително 
отсъствие или поради наличие на други обстоя-
телства, както и при промяна в декларира-
ните обстоятелства по ал. 3, изпълнителният 
директор предлага да бъде избран нов член 
по реда на ал. 1.“

§ 8. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Проектите, които кандидатстват за 

получаване на средства от Фонда, се оценя-
ват от експертната комисия в съответствие с 
обявените условия на конкурса и съобразно 
следните критерии:

1. художествени и естетически критерии 
за качество, посочени в условията за канди-
датстване;

2. приноса за развитието на българската 
култура и изкуство;

3. реалистичност и обоснованост на пред-
лагания бюджет.“

§ 9. Член 8а се изменя така: 
„Чл. 8а. (1) Техническата комисия извършва 

проверка за допустимост на кандидатите и 
подадените проекти и съответствието им с 
изискванията на обявения конкурс. 

(2) Минималното съдържание на проверка-
та за допустимост включва следните критерии:

1. отговарят ли кандидатите на изисквания-
та на чл. 5, ал. 1 и налице ли са отрицателните 
предпоставки на чл. 5, ал. 2;

2. съответстват ли проектите на задължи-
телните изисквания на съответната програма, 
представени ли са всички документи съглас-
но конкурсните условия и съответстват ли 
представените документи на задължителните 
образци, включително на декларациите за 
наличие или липса на обстоятелства съгласно 
условията на конкурса; проверката не об-
хваща документи, представени по преценка 
на кандидата, с оглед препоръчително или 
примерно посочени в условията на програ-
мата критерии;

3. отговаря ли представеният бюджет на 
задължителните изисквания и в съответствие 
ли е с конкурсните условия;

4. налице ли са недопустими или необосно-
вани разходи в бюджета на съответния проект.

(3) Проверката за допустимост за всеки 
проект се документира чрез попълване на 
таблица. В таблицата се посочват мотиви, 
в случаите на недопустимост, включително 
недопустимите и необосновани разходи за 
всеки отделен проект.

(4) Когато при извършване на проверката 
по ал. 1, т. 2 се констатира липса на документ, 
кандидатът се уведомява чрез електронната 
поща, посочена в профила му, за представяне 
на липсващия документ в 3-дневен срок от 
получаване на уведомлението. Документи, 
свързани с обосноваване на разходи по проекта, 
не се изискват допълнително, а представените 
такива не подлежат на разглеждане.

(5) При извършване на проверка за из-
пълнение на критериите по ал. 2, т. 3 се из-
вършва преценка за допустимост на проекта 
в зависимост от установеното несъответствие 
с обявените изисквания. 

(6) При извършване на проверката за из-
пълнение на критериите по ал. 2, т. 4 се опис-
ват недопустими или необосновани разходи 
в бюджета на съответния проект.

(7) След приключване на проверката за 
допустимост съгласно ал. 2 – 6 техническа-
та комисия изготвя протокол за дейността 
си, който се подписва от председателя и от 
членовете на комисията. В протокола се по-
сочват допуснатите до разглеждане проекти, 
недопуснатите проекти, както и мотивите 
за недопустимостта, размерът на заявения 
бюджет от всеки от кандидатите и размерът 
на установените от комисията недопустими 
разходи в бюджета на съответния проект.

(8) Председателят на техническата комисия 
предава на Управителния съвет и председателя 
на експертната комисия протокола, проек-
тите, таблица по ал. 3 и кореспонденцията с 
кандидатите.“

§ 10. Член 8б се изменя така: 
„Чл. 8б. (1) Експертната комисия извърш-

ва оценка само на проектите, допуснати от 
техническата комисия.

(2) Председателят на експертната комисия 
разпределя проектните предложения между 
експертите в експертната комисия в съответ-
ствие с професионалната им компетентност.

(3) Оценката на всеки проект се извършва 
от двама експерти независимо един от друг. 
Окончателната оценка е средноаритметична 
от дадените оценки на двамата оценители и 
се отразява в таблица.“

§ 11. В чл. 9, ал. 3 основният текст се изменя 
така: „Експертната комисия съставя доклад 
за дейността си, като в него се включва и 
информацията за дейността на техническата 
комисия. Докладът се подписва от председате-
ля. Към него се прилага електронна таблица, 
която съдържа:“.

§ 12. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) По решение на Управителния 

съвет проектите/кандидатурите по чл. 4, ал. 2 
и 3 могат да се разгледат само от експертна 
комисия или от Управителния съвет.
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(2) Когато Управителният съвет разглежда 
и оценява постъпилите проекти по чл. 4, ал. 2, 
с решение определя спечелилите конкурса 
проекти и размера на средствата от Фонда 
за всеки един от тях.

(3) Когато Управителният съвет разглежда 
и оценява постъпилите кандидатури по чл. 4, 
ал. 3, с решение определя избраните кандидати 
и размера на средствата от Фонда за всяка 
една кандидатура.“

§ 13. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя. 
2. В ал. 4 основният текст се изменя така: 

„Решението по ал. 1 съдържа:“.
§ 14. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „чл. 4, ал. 5“ се заменят 

с „чл. 4, ал. 3“.
2. В ал. 5 думите „чл. 10, ал. 3, т. 2“ се 

заменят с „чл. 10, ал. 4, т. 2“.
§ 15. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Лицата, получили средства 

по реда на тази наредба, отчитат и доказват 
целесъобразността на разходваните средства 
пред Фонда. За отчитане разходването на 
предоставените им средства се изготвят и 
представят финансови и съдържателни отчети 
в съответствие с изискванията на счетоводното 
законодателство, условията на конкурсната 
програма и в сроковете, определени в договора 
за финансово подпомагане.“

Заключителна разпоредба
§ 16. Тази наредба влиза в сила от деня 

на обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:  
Велислав Минеков

7214

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАРЕДБА № 22 
от 2 ноември 2022 г.

за придобиване на квалификация по профе-
сията „Работник в производство на облекло“

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държав-
ният образователен стандарт (ДОС) за при-
добиването на квалификация по професията 
542090 „Работник в производство на облекло“ 
от област на образование 54 „Производство 
и преработка“ и професионално направление 
542 „Производство на текстил, облекло, обув-
ки и кожени изделия“ съгласно Списъка на 
професиите за професионално образование и 
обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за профе-
сионалното образование и обучение. 

Чл. 2. Държавният образователен стандарт 
за придобиването на квалификация по про-
фесията 542090 „Работник в производство на 
облекло“ съгласно приложението към тази 
наредба определя изискванията за придоби-
ването на първа степен на професионална 
квалификация за специалността 5420901 
„Производство на облекло“. 

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

Раздел II
Съдържание на държавния образователен 

стандарт

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

(2) Държавният образователен стандарт за 
придобиване на квалификация по професията 
542090 „Работник в производство на облекло“ 
включва общата, отрасловата и специфичната 
професионална подготовка с необходими-
те професионални компетентности, които 
гарантират на обучаемия възможността за 
упражняване на професията след завършване 
на обучението.

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

разработени въз основа на тази наредба, се 
прилагат от учебната 2023/2024 г. за учениците, 
които от тази година започват обучението си 
за придобиване на професионална квалифи-
кация по професията.

(2) Учениците, които са приети за обучение 
за придобиване на професионална квалифика-
ция по професията в системата на училищното 
образование до учебната 2022/2023 г. вклю-
чително, се обучават и завършват обучението 
си по учебните планове и учебните програми, 
които са действали при постъпването им.

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

§ 2. Тази наредба се издава на основание 
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона 
за предучилищното и училищното образо-
вание и отменя Наредба № 18 от 2005 г. за 
придобиване на квалификация по професията 
„Работник в производство на облекло“ (ДВ, 
бр. 5 от 2006 г.). 

Министър:  
Сашо Пенов
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Приложение  
към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Работник 
в производство на облекло“

Професионално направление:

542 Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия

Наименование на професията:

542090 Работник в производство на облекло

Код Специалност Степен на профе-
сионална квалифи-

кация

Ниво по Национална 
квалификационна  

рамка (НКР)

Ниво по Европейска 
квалификационна  

рамка (ЕКР)

5420901 Производство на об-
лекло Първа 2 2

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 първа степен на про-
фесионална квалификация по професията 
„Работник в производство на облекло“ от 
Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от 
ЗПОО (утвърден от министъра на образова-
нието и науката със Заповед № РД-09-413 от 
12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-
09-4493 от 18.11.2021 г.) изискванията за вхо-
дящото минимално образователно равнище 
към кандидатите са:

•  за ученици – завършено основно обра-
зование;

•  за лица, навършили 16 години – завършен 
начален етап на основното образование 
или успешно завършен курс за ограмотя-
ване, организиран от училища в системата 
на предучилищното и училищното обра-
зование по реда на Закона за насърчаване 
на заетостта или на Закона за предучи-
лищното и училищното образование, или 
валидирани компетентности за начален 
етап на основно образование по чл. 167, 
ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното 
и училищното образование, в случаите 
на продължаващо професионално обу-
чение – и придобита квалификация по 
част от професията;

•  за ученици със специални образователни 
потребности и за лица, навършили 16 го-
дини, с увреждания – завършен VII клас.

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

1.2. Валидиране на професионални знания, 
умения и компетентности 

Придобиването на квалификация по про-
фесията „Работник в производство на облек-
ло“ – първа степен на професионална квали-
фикация или по част от нея чрез валидиране 
на придобити с неформално или информално 
учене резултати от ученето, се осъществява 
съгласно Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. 
за условията и реда за валидиране на профе-
сионални знания, умения и компетентности, 
издадена от министъра на образованието и 
науката (ДВ, бр. 96 от 21.11.2014 г.).

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

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

Работникът в производство на облекло 
извършва предварителна подготовка на ра-
ботното си място, инструментите, машините 
и съоръженията, свързани с професионалната 
му дейност. Организира дейностите на работ-
ното място с цел обезпечаване на качествено 
изпълнение на поставените задачи при спаз-
ване на изискванията за ЗБУТ.

Работникът в производство на облекло 
извършва товаро-разтоварни и транспортни 
дейности:

– разтоварва, транспортира и подрежда 
контейнерите с материали в приемно отде-
ление, като следи за целостта на опаковките, 
съответствието им по брой с описаните в 
съпровождащата документация;

– разопакова и складира получените ма-
териали, като спазва сортировката им по 
съпровождащата документация – партиди, 
артикули и предназначение в производството;

– след преглеждане топовете платове се 
транспортират и подреждат на рафтови сте-
лажи в склад за окачествени платове.

Работникът в производство на облекло 
извършва проверка на качеството и количе-
ството/дължината на текстилните материали. 
Установява фактическите размери на плато-
вете, постъпващи в шевното предприятие. 
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Открива и маркира дефекти на платовете, 
недопустими за готовите облекла. Работи с 
механизирани и автоматизирани съоръжения 
за преглеждане и измерване на платовете.

Работникът в производство на облекло из-
вършва ръчно или механизирано настилане на 
основни и спомагателни текстилни материали. 
Обслужва и работи с машини, съоръжения и 
устройства за настилане на текстилни мате-
риали. Попълва съпровождаща документация 
за всеки настил.

След технологичния процес кроене работ-
никът в производство на облекло номерира, 
комплектова и транспортира скроените де-
тайли от основен плат, хастар и спомагателни 
материали до съответните работни места по 
потока на технологичния процес.

Работникът в производство на облекло ра-
боти с машини и съоръжения за влаготоплин-
на обработка и машини за термомеханично 
подлепване на шевни детайли. Глади резерви 
на съединителни шевове, пречупва подгъви 
и изпълнява окончателна влаготоплинна об-
работка на шевното изделие. Извършва тер-
момеханично подлепване на шевни детайли 
при спазване на оптимален режим на работа. 

В своята дейност работникът в производство 
на облекло използва основни и спомагателни 
текстилни материали, машини и съоръжения 
за влаготоплинна обработка на облеклото, 
машини за термомеханично подлепване на 
шевни детайли, неподвижни и подвижни 
машини за кроене, машини и съоръжения за 
настилане на текстилни материали, средства 
за преглед и измерване на платовете, това-
роподемни транспортни средства, използвани 
при разтоварването и транспортирането на 
платовете, работно облекло, лични предпазни 
средства и др. 

Работникът трябва да притежава умения 
за работа в екип, сръчност и прецизност, да 
умее да консултира клиентите и да се отнася 
с чувство на отговорност при изпълнение на 
задълженията си. Носи отговорност за качест-
веното изпълнение на поставените задачи в 
съответствие с технологичните изисквания. 

Работното време на работника е строго 
регламентирано при работа в предприятие 
за производство на шевни изделия.

2.2. Възможности за продължаване на 
професионалното обучение

След придобиване на първа степен на 
професионална квалификация по професията 
„Работник в производство на облекло“ обу-
чаваният има право да се обучава по друга 
професия от професионално направление 
„Производствени технологии – текстил, об-
лекло, обувки и кожи“, като обучението му 
по общата задължителна професионална под-
готовка и част от отрасловата задължителна 
професионална подготовка се зачитат.

След придобиване на първа степен на 
професионална квалификация по професия 
„Работник в производство на облекло“ обу-
чаваният има право да продължи обучението 
си за придобиване на втора степен на профе-
сионална квалификация по друга професия 
от професионално направление „Производ-
ствени технологии – текстил, облекло, обувки 
и кожи“.

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

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

Лицата с първа степен на професионал-
на квалификация по професия „Работник в 
производство на облекло“ могат да постъпват 
на работа на следните длъжности от Нацио-
налната квалификация на професиите и 
длъжностите (НКПД): 

73181022 Гладач 
91210002 Гладач, ютия
91210001 Гладач, преса (ръчно)
75311012 Работник, спомагателни шивашки 

дейности
93330010 Работник, товаро-разтоварна 

дейност
93340001 Работник, зареждане на рафтове,
както и други подходящи длъжности, вклю-

чени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от учене 

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

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

ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия 
на труд

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

1.2. РУ Спазва изискванията за превантивна 
дейност по опазване на околната среда

1.3.РУ Участва в овладяването на рискови 
и аварийни ситуации

ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната 

икономика
2.2. РУ Познава основните характеристики 

на производствената дейност във фирмата
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприема-

чеството
3.2. РУ Формира предприемаческо пове-

дение
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ЕРУ по отраслова професионална подготов-
ка – единна за всички професии от професио-
нално направление „Производство на текстил, 
облекло, обувки и кожени изделия“ – първа 
степен на професионална квалификация

ЕРУ 4. Информационни и комуникационни 
технологии

4.1. РУ Използва информационни и кому-
никационни технологии (ИКТ) в дейността си 

4.2. РУ Решава проблеми при работа с ИКТ
ЕРУ 5. Организиране на работния процес 
5.1. РУ Извършва предварителна подготовка 

на работното място 
5.2. РУ Участва в организирането на дей-

ностите на работното място
ЕРУ 6. Комуникация и работа в екип
6.1. РУ Общува в работния екип
6.2. РУ Води ефективна комуникация
ЕРУ 7. Материалознание
7.1. РУ Познава видовете текстилни мате-

риали и тяхното приложение в производството 
на облекло

7.2. РУ Познава свойствата на текстилните 
площни изделия

7.3. РУ Подбира подходящи основни и 
спомагателни материали 

ЕРУ по специфична професионална под-
готовка за специалност „Производство на 
облекло“ – първа степен на професионална 
квалификация

ЕРУ 8. Подготовка на платовете за кроене
8.1. РУ Разтоварва, приема и складира 

платовете
8.2. РУ Извършва качествен и количествен 

преглед на платовете
ЕРУ 9. Настилане на текстилни материали 
9.1. РУ Настила ръчно текстилни материали
9.2. РУ Настила механизирано текстилни 

материали
ЕРУ 10. Машини и съоръжения за влаго-

топлинна обработка
10.1. РУ Извършва термомеханично под-

лепване на шевни детайли
10.2. РУ Работи с машини и съоръжения 

за гладене
3.2. Описание на единиците резултати от 

учене (ЕРУ)

ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с първа степен на 
професионална квалификация 

ЕРУ 1

Наименование на единицата: Здравословни и безопасни условия на труд 

Ниво по НКР: 2

Ниво по ЕКР: 2

Наименование на професията: Работник в производство на облекло

Ниво по НКР: 2

Ниво по ЕКР: 2

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

Знания •  Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) за конкретната 
трудова дейност

•  Описва основните рискове за здравето и безопасността при кон-
кретната трудова дейност

•  Посочва основните мерки за защита и средствата за сигнализация 
и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

•  Познава правилата за работа в съответствие с изискванията и про-
цедурите за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

Умения •  Прилага необходимите мерки за защита
•  Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване 

на ЗБУТ
•  Използва различни видове пожарогасители

Компетентности •  Поддържа работната среда в съответствие с хигиенните норми, като 
работи с грижа за собственото си здраве и за живота и здравето 
на другите работници 

•  Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки 
за осигуряване на безопасност и здраве при работа

•  Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2: Спазва изискванията за превантивна дейност по опазване на окол-
ната среда
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Знания •  Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, от-
насящи се до конкретната трудова дейност

•  Описва рисковете от замърсяване на околната среда при извърш-
ваната трудова дейност 

•  Изброява основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
•  Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на 

опасни продукти

Умения •  Разпознава опасни и отровни продукти
•  Спазва изискванията за разделно събиране на отпадъци
•  Прилага разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на 

опасни продукти
•  Съхранява и отстранява правилно опасни продукти

Компетентности •  Изпълнява трудовата дейност при спазване на изискванията и пра-
вилата за опазване на околната среда

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

Знания •  Разграничава основните рискови и аварийни ситуации
•  Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
•  Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни 

ситуации
•  Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения •  Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна без-
опасност

•  Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на 
пожар и/или авария

•  Спазва правилата за действия при възникване на авария
•  Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности •  Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съот-
ветствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и 
аварийна безопасност

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

Условия за провеждане на оце-
няването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
•  Владее основни теоретични знания за:

–  здравословни и безопасни условия на труд на работното място
–  превантивна дейност за опазване на околната среда
–  овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ 

на пострадали
–  за работа в съответствие с изискванията и процедурите за осигу-

ряване на аварийна безопасност
За средство 2:
•  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: 2

Ниво по ЕКР: 2

Наименование на професията: Работник в производство на облекло

Ниво по НКР: 2

Ниво по ЕКР: 2

Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика

Знания •  Познава същността на пазарната икономика
•  Описва ролята на държавата в пазарната икономика
•  Посочва основните икономически субекти в бизнеса
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Умения •  Ориентира се относно функциите на различните икономически 
субекти

•  Обяснява начина на функциониране на пазарната икономика 

Компетентности •  Способен е да обясни значението на пазарната икономика

Резултат от учене 2.2: Познава основните характеристики на производствената дейност във 
фирмата

Знания •  Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
•  Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, пе-

чалба, рентабилност

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

•  Обяснява основните характеристики на производствената дейност 
в предприятието

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

Средства за оценяване: Средство 1:
•  Писмен изпит/тест
Средство 2:
•  Решаване на практически казус 

Условия за провеждане на оце-
няването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет

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

проблема в зададения казус

ЕРУ 3

Наименование на единицата: Предприемачество

Ниво по НКР: 2

Ниво по ЕКР: 2

Наименование на професията: Работник в производство на облекло

Ниво по НКР: 2

Ниво по ЕКР: 2

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 професионалната 
дейност

•  Открива практически примери за успешно управление на дейността 
на организацията

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 
•  Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване 

на работата

Компетентности •  Способен е да предложи решение за оптимизиране на трудовите 
дейности

Средства за оценяване: Средство 1:
•  Писмен изпит/тест
Средство 2:
•  Решаване на практически казус
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Условия за провеждане на оце-
няването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
•  Владее основните теоретични знания в областта на предприема-

чеството
За средство 2:
•  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на 

проблема в зададения казус

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално 
направление „Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия“ – първа степен 
на професионална квалификация

ЕРУ 4

Наименование на единицата: Информационни и комуникационни технологии 

Ниво по НКР: 2

Ниво по ЕКР: 2

Наименование на професията: Работник в производство на облекло

Ниво по НКР: 2

Ниво по ЕКР: 2

Резултат от учене 4.1: Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 
дейността си

Знания •  Изброява основните съвременни информационни и комуникационни 
технологии

•  Посочва начините за създаване на различни формати цифрово 
съдържание

•  Изрежда начини за съхранение на цифрова информация на различни 
електронни носители

•  Описва възможностите на услугите електронна поща, онлайн па-
заруване и плащане

•  Изброява специализирани софтуерни програми в областта на модата 

Умения •  Обработва информация с ИКТ
•  Създава различни формати цифрово съдържание
•  Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
•  Използва електронна поща
•  Споделя файлове
•  Използва електронни услуги като онлайн пазаруване и плащане

Компетентности •  Способен е да използва самостоятелно информационни и комуни-
кационни технологии в дейността си

Резултат от учене 4.2: Решава проблеми при работа с ИКТ

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

•  Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна 
система и друг софтуер

•  Описва възможностите за актуализиране на дигиталните си ком-
петентности

Умения •  Използва най-подходящия инструмент, устройство, приложение, 
софтуер или услуга за решаване на проблеми

•  Променя настройките и опциите на операционната система или 
друг софтуер при решаване на казуси

Компетентности •  Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възник-
нал при работа с ИКТ

Средства за оценяване: Средство 1:
•  Изпълнение на задача, свързана със: споделянето на файл в ин-

тернет пространството; намирането на информация в интернет по 
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане; редакцията 
и оформлението на цифрово съдържание 

Средство 2: 
•  Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането 

и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
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Условия за провеждане на оце-
няването:

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

Критерии за оценяване: За средство 1: 
•  Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на 

предварително зададеното за това време 
За средство 2:
•  Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свър-

зани с употребата на информационни и комуникационни технологии

ЕРУ 5

Наименование на единицата: Организиране на работния процес
Ниво по НКР: 2
Ниво по ЕКР: 2
Наименование на професията: Работник в производство на облекло
Ниво по НКР: 2
Ниво по ЕКР: 2
Резултат от учене 5.1: Извършва предварителна подготовка на работното място
Знания •  Изрежда правилата за подготовка на работното място

•  Описва производствената структура на предприятията за производ-
ство на облекло

•  Познава видовете инструктаж за работа
•  Посочва предназначението на личните и колективните предпазни 

средства
Умения •  Следва изискванията при подготовка на работното място

•  Подготвя инструментите, машините и съоръженията, свързани с 
професионалната му дейност

•  Спазва правилата за ЗБУТ
•  Използва лични предпазни средства

Компетентности •  Способен е самостоятелно или в екип да подготви работното си 
място, инструментите, машините и съоръженията, свързани с про-
фесионалната му дейност, като спазва изискванията за ЗБУТ

Резултат от учене 5.2: Участва в организирането на дейностите на работното място
Знания •  Описва основните работни процеси и дейности на работното място

•  Описва организацията на работния процес в съответствие с поста-
вените задачи

•  Познава правилата за рационална организация на работното място
•  Изброява възможни грешки от технологичен характер

Умения •  Работи по технологична схема, като спазва ЗБУТ
•  Открива грешки от технологичен характер
•  Уведомява съответното длъжностно лице при техническа неизправност
•  Поддържа ред и чистота на работното място

Компетентности •  Способен е да подготви и организира работното си място с цел 
обезпечаване на качествено изпълнение на поставените задачи при 
спазване на изискванията за ЗБУТ

Средства за оценяване: Средство 1:
•  Писмен изпит
Средство 2:
•  Изпълнение на практическа задача

Условия за провеждане на оце-
няването:

За средство 1:
•  Учебен кабинет
За средство 2:
•  Учебна работилница или реално работно място

Критерии за оценяване: За средство 1:
•  Демонстрира задълбочени знания относно подготовката и органи-

зацията за работа
За средство 2: 
•  Ефективно подготвя и организира работното място
•  Поставената задача е изпълнена самостоятелно, в рамките на пред-

варително зададеното за това време и при постигане на зададените 
критерии за качество
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ЕРУ 6

Наименование на ЕРУ: Комуникация и работа в екип

Ниво на НКР: 2

Ниво на ЕКР 2

Наименование на професията: Работник в производство на облекло

Ниво на НКР: 2

Ниво на ЕКР: 2

Резултат от учене 6.1: Общува 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 при спазване на йерархията

Резултат от учене 6.2: Води ефективна комуникация

Знания •  Описва етичните норми в комуникацията
•  Изрежда правилата за вербална и невербална комуникация
•  Посочва адекватното поведение при конфликт

Умения •  Общува с колеги, клиенти, доставчици и др.
•  Разпознава и избягва конфликтни ситуации в екипа
•  Съдейства за решаване на конфликтни ситуации в екипа

Компетентности •  Способен е да провежда ефективна комуникация в екипа при из-
вършване на трудовите си задължения

Средства за оценяване: Средство 1:
•  Решаване на тест
Средство 2:
•  Решаване на практическа задача или казус

Условия за провеждане на оце-
няването:

За средство 1:
•  Учебен кабинет
За средство 2:
•  Учебна работилница или реално работно място

Критерии за оценяване: За средство 1:
•  Описва основни теоретични понятия, свързани с комуникацията 

и работата в екип 
За средство 2:
•  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на 

проблема в практическата задача
•  Поставената задача е изпълнена самостоятелно, в рамките на 

предварително зададеното време и при постигане на зададените 
критерии за качество

ЕРУ 7

Наименование на единицата: Материалознание
Ниво по НКР: 2
Ниво по ЕКР: 2
Наименование на професията: Работник в производство на облекло
Ниво по НКР: 2
Ниво по ЕКР: 2
Резултат от учене 7.1: Познава видовете текстилни материали и тяхното приложение в 

производството на облекло
Знания •  Описва класификацията на текстилните влакнести материали

•  Познава общите свойства на текстилните влакна – геометрични, 
физични и механични

•  Познава основните етапи и технологични процеси за производство 
на прежди, шевни конци, тъкани, плетива и нетъкани текстилни 
материали

•  Познава технологичните процеси при облагородяване на платовете
•  Изброява видовете текстилно багрене
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Умения •  Класифицира текстилните влакна в зависимост от произхода, начина 
на получаване и химичния им състав

•  Описва строежа на тъканите, плетивата и нетъканите текстилни 
материали

•  Разпознава първични и производни сплитки
•  Разпознава основните видове плетки

Компетентности •  Способен е да класифицира текстилните материали в процеса на 
производство на облекло и да определи областите на приложението им

Резултат от учене 7.2: Познава свойствата на текстилните площни изделия

Знания •  Описва класификацията на текстилните площни изделия в зависи-
мост от състава и предназначението им

•  Описва асортимента на тъканите, плетивата, помощните и спома-
гателните материали

•  Описва геометричните, физико-механичните, естетичните и хиги-
енните свойствата на платовете

•  Познава експлоатационните качества на текстилните площни изде-
лия – поведение при пране, химическо чистене и гладене

•  Описва параметрите на процеса на влаготоплинно обработване
•  Познава критериите за комфорт при носене и при поддържане на 

облеклото

Умения •  Обяснява зависимостта между свойствата на текстилните материали 
и параметрите на процеса на влаготоплинно обработване

•  Определя свойствата на текстилните материали чрез използване на 
органолептичен метод за анализ

•  Описва връзката между свойствата на платовете и предназначението 
и потребителските качества на шевните изделия

Компетентности •  Способен е да определи режимите на влаготоплинна обработка в 
зависимост от физико-механичните свойства на платовете

Резултат от учене 7.3: Подбира подходящи основни и спомагателни материали 

Знания •  Познава класификацията на платовете в зависимост от състава и 
предназначението

•  Описва асортимента на тъканите с битово предназначение, плети-
вата, помощните и спомагателните материали

Умения •  Класифицира платовете в зависимост от състава и естетичното им 
оформяне

•  Определя предназначението на плата в зависимост от състава и 
структурата му

•  Подбира подходящи основни, помощни и спомагателни материали 
в зависимост от вида на изделието

Компетентности •  Способен е да подбере оптимална широчина на плата в зависимост 
от вида на облеклото

•  Способен е да разработи проект за подбор на платове и материали 
за даден вид облекло според дизайна, конструктивните особености 
и предназначението

Средства за оценяване: Средство 1:
•  Писмен изпит
Средство 2:
•  Изпълнение на практическо задание

Условия за провеждане на оце-
няването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет по теория

Критерии за оценяване: За средство 1:
•  Владее основните теоретични знания за:

–  общите свойства на текстилните влакна – геометрични, физични 
и механични

–  основните етапи и технологични процеси за производство на прежди, 
шевни конци, тъкани, плетива и нетъкани текстилни материали

–  свойствата на площните текстилни изделия
–  асортимента на тъканите с битово предназначение, плетивата, 

помощните и спомагателните материали
За средство 2:
•  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на 

описания проблем в зададения казус
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на облек-
ло“ – първа степен на професионална квалификация

ЕРУ 8

Наименование на единицата: Подготовка на платовете за кроене
Ниво по НКР: 2
Ниво по ЕКР: 2
Наименование на професията: Работник в производство на облекло
Ниво по НКР: 2
Ниво по ЕКР: 2
Резултат от учене 8.1: Разтоварва, приема и складира платовете
Знания •  Описва товароподемни транспортни средства, използвани при раз-

товарване и транспортиране на платовете
•  Дефинира видовете опаковки, използвани при транспортиране на 

текстилни материали
•  Описва съдържанието на документите, изготвяни при приемането 

на платовете
•  Дефинира изискванията за ефективно количествено приемане на 

платовете
•  Описва условията за съхраняване на платовете
•  Познава начините за съхраняване на платовете

Умения •  Проверява целостта на опаковките
•  Разтоварва и разопакова платовете
•  Приема материалите, като следи за целостта на опаковките
•  Изготвя спецификация на получените материали
•  Сортира платовете по състав, широчина и предназначение

Компетентности •  Способен е самостоятелно да разтовари, транспортира, разопакова 
и складира платовете в зависимост от вида на опаковката и налич-
ните товароподемни транспортни средства

•  Способен е да изготви констативен протокол съвместно с предста-
вител на доставчика в зависимост от констатираното несъответствие 
между документацията, съпровождаща доставените материали, и 
фактическото състояние при приемането

Резултат от учене 8.2: Извършва качествен и количествен преглед на платовете
Знания •  Описва дейностите, извършвани при качествения и количествения 

преглед на платовете
•  Описва дефектите по платовете, недопустими при готовите облекла
•  Изброява използваните средства за преглед и измерване на платовете
•  Описва принципа на работа при преглед на платовете на прегледна 

маса
•  Описва принципа на работа на прегледна машина
•  Изрежда данните, които се попълват в паспорта на всеки прегледан 

топ плат
Умения •  Установява фактическите линейни размери на плата – дължина и 

широчина
•  Открива и маркира дефектите по платовете, недопустими за гото-

вите облекла
•  Проверява равномерността на обагрянето и наличието на разнотоние
•  Попълва паспорт на топа плат 
•  Работи с механизирани и автоматизирани съоръжения за преглеж-

дане и измерване на платовете 
Компетентности •  Способен е самостоятелно или в екип да извърши качествен и 

количествен преглед на платовете в зависимост от използваните 
средства за преглед и измерване на платовете

Средства за оценяване: Средство 1: 
•  Писмен изпит 
Средство 2: 
•  Изпълнение на практическо задание

Условия за провеждане на оце-
няването:

Средство 1: 
•  Учебен кабинет по теория
Средство 2: 
•  Учебен практически кабинет, платове с различна широчина и дъл-

жина, прегледна маса
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Критерии за оценяване: За средство 1: 
•  Владее основните теоретични знания за: 

–  съдържанието на документите, изготвяни при приемането на 
платовете

– изискванията за ефективно количествено приемане на платовете
– условията за съхраняване на платовете
– дефектите по платовете, недопустими при готовите облекла
– използваните средства за преглед и измерване на платовете
–  принципа на работа при преглед на платовете на прегледна маса 

и на прегледна машина
За средство 2: 
•  Изпълнява практическо задание за качествен и количествен преглед 

на платовете
•  Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на 

предварително зададеното време
•  Спазени са изискванията за качество на изпълнение

ЕРУ 9

Наименование на единицата: Настилане на текстилни материали
Ниво по НКР: 2
Ниво по ЕКР: 2
Наименование на професията: Работник в производство на облекло
Ниво по НКР: 2
Ниво по ЕКР: 2
Резултат от учене 9.1:  Настила ръчно текстилни материали 
Знания •  Дефинира определението за настил

•  Описва начините на настилане в зависимост от положението на плата
•  Описва видовете настилачни маси, устройствата и съоръженията 

към тях
•  Посочва технологичните изисквания при настилане
•  Изрежда организационните изисквания при настилане
•  Обяснява начините за избягване на дефекти по платовете при на-

стилане
•  Изброява начините на закрепване на размерката към настила

Умения •  Настила ръчно основни и спомагателни текстилни материали
•  Обслужва и работи с видове настилачни маси, устройствата и съ-

оръженията към тях
•  Проверява качеството на настилане
•  Проверява броя на платната в настила
•  Попълва отчетната и съпровождащата документация към всеки настил
•  Проверява и закрепва размерката към настила

Компетентности •  Способен е самостоятелно да извърши ръчно настилане на текстилни 
материали, спазвайки зададените технологични и организационни 
изисквания

•  Способен е самостоятелно да работи с видовете устройства и съо-
ръжения към настилачните маси 

Резултат от учене 9.2: Настила механизирано текстилни материали
Знания •  Описва начините на механизирано настилане на текстилните ма-

териали
•  Описва съоръженията и устройствата за механизирано настилане
•  Описва предимствата на механизираното настилане: повишаване 

производителността на труда, механизирано отрязване на платната, 
автоматично отрязване на платната и др.

•  Описва методите при настилане на платове с дефекти
•  Познава технологичните и организационните изисквания при на-

стилане
Умения •  Настила механизирано основни и спомагателни материали

•  Работи с всички видове съоръжения и устройства за механизирано 
настилане

•  Попълва съпровождащата документация към всеки настил
Компетентности •  Способен е самостоятелно да работи с всички видове устройства и 

съоръжения за механизирано настилане
•  Способен е самостоятелно да извърши механизирано настилане на 

текстилни материали, спазвайки технологичните и организацион-
ните изисквания 
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Средства за оценяване: Средство 1: 
•  Писмен изпит 
Средство 2: 
•  Изпълнение на практическо задание

Условия за провеждане на оце-
няването:

Средство 1: 
•  Учебен кабинет по теория
Средство 2: 
•  Учебен практически кабинет, чертожни линеали М 1:1, чертожни 

инструменти, маса за настилане, кроячни машини, платове с различна 
широчина и структура, хартия за предотвратяване на приплъзването 
при настилане на хастари, синтетични и изкуствени платове, щипки 
за закрепване на настила

Критерии за оценяване: За средство 1: 
•  Владее основните теоретични знания за: 

–  начините на настилане в зависимост от положението на плата 
и използваните средства; технологичните и организационните 
изисквания при настилане; начините за избягване на дефекти по 
платовете при настилане;

За средство 2: 
•  Изпълнява практическо задание за настилане 
•  Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на 

предварително зададеното време
•  Спазени са изискванията за качество на изпълнение

ЕРУ 10

Наименование на единицата: Машини и съоръжения за влаготоплинна обработка
Ниво по НКР: 2
Ниво по ЕКР: 2
Наименование на професията: Работник в производство на облекло
Ниво по НКР: 2
Ниво по ЕКР: 2
Резултат от учене 10.1: Извършва термомеханично подлепване на шевни детайли
Знания •  Описва същността на процеса

•  Дефинира предназначението на термомеханичното подлепване
•  Обяснява устройството и принципа на действие на машини за тер-

момеханично подлепване
•  Обяснява предимствата и недостатъците на процеса
•  Изброява параметрите на процеса
•  Описва видовете подлепващи материали и приложението им за 

различни области на детайлите на облеклото
•  Описва експлоатационните изисквания към подлепващите материали

Умения •  Спазва определения оптимален режим на подлепване
•  Работи с машини и съоръжения за термомеханично подлепване
•  Подлепва различните области на детайлите на облеклото с подхо-

дящия за тях подлепващ материал
Компетентности •  Способен е самостоятелно да осъществи термомеханично подлеп-

ване на различни области на детайлите на облеклото с подходящия 
подлепващ материал при оптимален режим на работа

Резултат от учене 10.2: Работи с машини и съоръжения за гладене
Знания •  Изброява видовете съоръжения за влаготоплинна обработка (ВТО)

•  Изрежда помощните средства за гладене
•  Описва предназначението на видовете съоръжения за ВТО и по-

мощните средства за гладене 
•  Описва видовете технологични операции при влаготоплинна обработка
•  Изброява факторите, влияещи върху деформацията на текстилния 

материал
Умения •  Спазва определения оптимален режим на влаготоплинна обработка

•  Глади резерви на съединителни шевове
•  Пречупва подгъви на шевни изделия
•  Извършва окончателна влаготоплинна обработка на готово шевно 

изделие
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Компетентности •  Способен е самостоятелно да извърши междуоперационна влагото-
плинна обработка при спазване на определения оптимален режим 

•  Способен е самостоятелно да извърши окончателна влаготоплинна 
обработка при спазване на определения оптимален режим

•  Способен е самостоятелно да работи с различни видове съоръжения 
за ВТО в зависимост от вида на технологичната операция

Средства за оценяване: Средство 1: 
•  Писмен изпит 
Средство 2: 
•  Изпълнение на практическо задание

Условия за провеждане на оце-
няването:

Средство 1: 
•  Учебен кабинет по теория
Средство 2: 
•  База за обучение по практика, платове с различна широчина и 

структура, машини и съоръжения за термомеханично подлепване на 
шевни детайли, машини и съоръжения за влаготоплинна обработка, 
детайли от шевни изделия, готови шевни изделия

Критерии за оценяване: За средство 1: 
•  Владее основните теоретични знания за: 

–  същността на процеса на термомеханичното подлепване на шев-
ни детайли; устройството и принципа на действие на машини за 
термомеханично подлепване; параметрите на процеса; експлоата-
ционните изисквания към подлепващите материали

–  видовете съоръжения за влаготоплинна обработка (ВТО) и помощ-
ните средства за гладене; предназначението на видовете съоръ-
жения за ВТО и помощните средства за гладене; технологичните 
операции при влаготоплинна обработка

За средство 2: 
•  Изпълнява практическо задание за термомеханично подлепване на 

шевни детайли и изпълнение на различни технологични операции 
при влаготоплинна обработка

•  Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на 
предварително зададеното време

•  Спазени са изискванията за качество на изпълнение

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

учебни кабинети, а по практика – в учебни 
работилници или в реална работна среда 
(базови обекти и предприятия) при предвари-
телно сключени договори. Материалната база 
следва да бъде в съответствие с изискванията 
на действащите нормативни актове и съот-
ветните български стандарти. Нормативните 
изисквания към учебната работилница са в 
съответствие с дейностите, които ще се из-
вършват в нея, видовете технологични проце-
си, ергономичните, естетичните изисквания 
и методическите указания.

4.1. Учебен кабинет по теория
В учебен кабинет се провежда обучението 

по теория на професията. 
•  Основно оборудване – учебни маси, сто-

лове, учебна дъска, маса за изработване 
на кройки, компютри (лаптопи/таблети), 
проектори, интернет.

•  Помощно оборудване – маркери, чертож-
ни инструменти, хартия за изработване на 
кройки, шивашки метър, линеал, ножица, 
кош за отпадъци и др.

•  Учебни пособия – картели с мостри на 
основни, помощни и спомагателни ма-
териали за съответната специалност/на 

конци, на копчета, схеми за устройството 
и принципа на действие на различните 
видове настилачни и кроячни машини, 
схеми за устройството и принципа на 
действие на машини за термомеханично 
подлепване на шевни детайли, снимки/
филми за организация на работните 
места в професията (специалността), 
мултимедийни продукти и филми за 
механизирано и автоматизирано насти-
лане и кроене на текстилни материали, 
изпълнение на влаготоплинни операции 
при изработване на облекло от текстил, 
комплект учебни материали по всички 
изучавани предмети и др.

4.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обуче-

нието по практика на професията.
Те се оборудват с машини, съоръжения и 

със съответните помагала съобразно усво-
яваната професия и специалност. Учебните 
работилници трябва да осигуряват работни 
места за всички обучаеми и едно работно 
място за обучаващия. 

Работното място на обучавания е в съответ-
ствие с нормативите за извършване на съответ-
ната дейност и методическите изисквания. За 
работно място се счита площта, върху която 
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се намират: машини, съоръжения и инвентар, 
необходими за работа. При разполагането на 
работните места се спазват изискванията за 
осветеност, необходим работен фронт и функ-
ционална близост с необходимите суровини 
и материали.

Нормативните изисквания към учебната 
работилница са в съответствие с дейностите, 
които ще се извършват в нея, видовете техно-
логични процеси, ергономичните, естетичните 
изисквания и методическите указания.

•  Основно оборудване – шкафове или хра-
нилище за основни и помощни текстилни 
материали, маса за настилане на плато-
вете, щендер за основни кройки, машина 
за кроене с вертикален пластинчат нож, 
машина за кроене с дисков нож, банциг, 
гладачни маси за междинно и крайно 
гладене, парна ютия, гладачна преса, 
обикновена ютия (без пара), щендер за 
окачване на готови изделия, транспортни 
колички.

•  Помощно оборудване – ножица, шиваш-
ки метър, креда, четка за почистване от 
креда, линеал, моливи и инструменти за 
чертане, дъски и подложки за гладене, 
резервни части за кроячните машини, 
шило, карфици, шаблони за пречупване 
на детайли, предпазни ръкавици за кро-
ене, щипки и тежести за закрепване на 
размерката, хартия с термоподлепващо 
фолио за изработване на размерка за 

кроене, четки и кошчета за почистване 
на работното място.

•  Инструменти – отвертки, клещи, пинсета, 
гаечни ключове и др.

•  Нормативните изисквания към учеб-
ната работилница са в съответствие с 
дейностите, които ще се извършват в 
нея, видовете технологични процеси, 
ергономичните, естетичните изисквания 
и методическите указания.

5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от профе-

сионалната подготовка могат да преподават 
лица със завършено висше образование по 
съответната специалност.

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

Препоръчително е на всеки три години 
обучаващите да преминават курс за актуали-
зиране на професионалните знания, умения 
и компетентности.
7191
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА 

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-57 
от 9 ноември 2022 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, 
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищ-
ното и училищното образование (ЗПУО) във 
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. 
за институциите в системата на предучилищно-
то и училищното образование, по мотивирано 
предложение от кмета на община Сандански 
след Решение № 151 по протокол от 28.07.2022 г. 
на Общинския съвет – Сандански, становище 
от Регионалното управление на образование-
то – Благоевград, и становище на експертната 
комисия, назначена със Заповед № РД-09-3868 от 
12.08.2022 г. на министъра на образованието и 
науката, поради трайна тенденция на намаляване 
броя на учениците във Вечерната професионална 
гимназия, считано от 1.07.2023 г. преобразувам 
Вечерна профилирана гимназия – гр. Сандански 
(бул. Свобода № 12), и Профилирана гимназия 
„Яне Сандански“ – гр. Сандански (бул. Свобода 
№ 12), в Профилирана гимназия „Яне Сандан-
ски“ – гр. Сандански, със седалище, официален 
адрес и адрес на обучение: бул. Свобода № 12.

1. Учениците от Вечерна профилирана гим-
назия – гр. Сандански, и Профилирана гимназия 
„Яне Сандански“ – гр. Сандански, да продължат 
образованието си в Профилирана гимназия „Яне 
Сандански“ – гр. Сандански, община Сандански, 
област Благоевград.

2. Задължителната документация на Вечер-
на профилирана гимназия – гр. Сандански, и 
Профилирана гимназия „Яне Сандански“ – гр. 
Сандански, да се съхранява в Профилирана гим-
назия „Яне Сандански“ – гр. Сандански, община 
Сандански, област Благоевград.

3. Финансиращ орган: кмет на община Сан-
дански.

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

Министър:  
С. Пенов

7256

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-1023 
от 1 ноември 2022 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 
от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във 
връзка с извършени по-точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена терито-
рия – природна забележителност „Скално обра-
зувание Коня“, в землището на гр. Търговище, 
община Търговище, област Търговище, обявена 
със Заповед № 97 от 13.03.1978 г. на председателя 
на Комитета за опазване на природната среда 
при Министерския съвет (ДВ, бр. 29 от 1978 г.), 
от 3,00 дка на 5,339 дка.

2. В границата на природна забележителност 
„Скално образувание Коня“, определена със 
заповедта по т. 1, попада поземлен имот с иден-
тификатор 73626.200.331 съгласно кадастралната 
карта и кадастралните регистри за землището 
на гр. Търговище (за 2021 г.), община Търговище, 
област Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-
18 от 17.06.2005 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
с площ 5,339 дка.

3. Пълният опис на координатите на точки-
те на границата на природна забележителност 
„Скално образувание Коня“ и картният материал 
се съхраняват и са на разположение в Минис-
терството на околната среда и водите (МОСВ) и 
в Регионалната инспекция по околната среда и 
водите – Шумен.

4. Актуализираните данни по настоящата 
заповед да се впишат в Държавния регистър на 
защитените територии при МОСВ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се 
обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:  
Р. Карамфилова

7243

МИНИСТЕРСТВО  
НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-06-23  
от 11 ноември 2022 г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския 
закон и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 27 юни 
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол 
върху синдиците във връзка с постъпили молба 
вх. № 94-Г-33/31.10.2022 г. и молба вх. № 94-Г-
33/8.11.2022 г. от Георги Цветанов Георгиев, 
включен в списъка на лицата, които могат да 
бъдат назначавани за синдици в производства по 
несъстоятелност по Търговския закон със Запо-
вед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г. на министъра на 
правосъдието (ДВ, бр. 35 от 2017 г.), с искане да 
бъде извършена промяна на служебния му адрес 
за кореспонденция и на адреса на електронната 
му поща нареждам:

Изменям т. 17 от Заповед № ЛС-04-671 от 
19.04.2017 г. на министъра на правосъдието (ДВ, 
бр. 35 от 2017 г.), както следва:
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I. Относно служебния адрес за кореспонденция 
на синдика Георги Цветанов Георгиев думите: 
„София, ж.к. Люлин, бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 1“ се 
заменят със „София, бул. Янко Сакъзов № 10, 
ет. 2, офис 5“.

II. Относно адреса на електронната поща на 
синдика Петър Обретенов Обретенов думите: 
„georgi.tsvetanov@abv.bg“ се заменят с „gtcgeorgiev@
gmail.com“.

Заповедта подлежи на обнародване в „Държа-
вен вестник“ на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от 
Търговския закон, като разходите за обнародването 
са за сметка на лицето.

Министър:  
Кр. Зарков

7411

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА 
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА 
И ИНДУСТРИЯТА

ЗАПОВЕД № 654 
от 30 август 2022 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от 
Устройствения правилник на Комисията за 
защита на потребителите към министъра на 
икономиката и индустрията и на нейната ад-
министрация, решение на комисията по т. 29 
съгласно протокол № 15 от 16.08.2022 г. във 
връзка с чл. 88, ал. 1, т. 2, чл. 92, ал. 1, 2 и 5 и 
чл. 87 от Закона за защита на потребителите, 
Наредбата за условията и реда за изтегляне от 
пазара, изземване от потребителите и унищожа-
ване на опасни стоки и за реда за обезщетяване 
на потребителите в случаите на изземване на 
опасни стоки, във връзка с чл. 99 от Закона за 
защита на потребителите нареждам: 

1. Забранявам производството, вноса, износа, 
възмездното или безвъзмездното пускане на паза-
ра на следните стоки, представляващи сериозен 
риск и опасност за здравето на потребителите:

 – силиконови клипсове (закопчалки за би-
берон) с поставени кръгли топчета по дължи-
ната им с еднакъв размер, марка: „Таралеж.ка“, 
материал: 100% естествено дърво, сатен, 100% 
хранителен силикон, размери 25х1,5 см, модели: 
„Люляк“, кат. номер: 1000000003; „Пудра“, кат. 
номер: 1000000002; „Лято“, кат. номер: 1000000004; 
„Дъга“, кат. номер: 1000000005, „Вълшебство“, кат. 
номер: 1000000006; „Mint“, кат. номер: 1000000002; 
„Праскова“, кат. номер: 1000000008; „Океан“, 
кат. номер: 1000000009; „Свежест“, кат. номер: 
1000000010; „Небе“, кат. номер: 1000000011; „Про-
лет“, кат. номер: 1000000013; „Земя“, кат. номер: 
1000000014; „Омбре“, кат. номер: 1000000015; „Сив 
Океан“, кат. номер: 1000000017; „Blush“, кат. номер: 
1000000002; „Baby Blue“, кат. номер: 1000000002; 
„Glacier Blue“, кат. номер: 1000000002; „Cloud“, 
кат. номер: 1000000002; „Blush/Peach“, кат. номер: 
1000000002, „Heather“, кат. номер: 1000000002;

 – силиконови клипсове (закопчалки за би-
берон) с поставени кръгли топчета и малки 
елементи по дължината им, марка: „Таралеж.
ка“, материал: 100% естествено дърво, сатен, 

100% хранителен силикон, модели: „Blush Dream“, 
кат. номер: 1000000002, „Blue Dream“, кат. номер: 
1000000002; „Purple Dream“, кат. номер: 1000000002; 
„Mint Dream“, кат. номер: 1000000002; „Baby Pink 
Dream“, кат. номер: 1000000002.

2. Производителите, вносителите и дистрибу-
торите да организират незабавното и ефективно 
изтегляне от пазара и изземването от потреби-
телите на описаните в заповедта стоки по реда, 
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за 
условията и реда за изтегляне от пазара, иззем-
ване от потребителите и унищожаване на опасни 
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите 
в случаите на изземване на опасни стоки и да 
отправят предупреждения към потребителите за 
рисковете, които стоките съдържат.

Мотиви: 
Съгласно протоколи от изпитване, заведени с 

вх. № Ц-03-9225 от 18.07.2022 г., издадени от из-
питвателен център „Алми тест“, София, стоките 
не съответстват на изискванията за безопасност 
съгласно стандарт БДС EN 12586:2007+A1:2011 
„Изделия за отглеждане на малки деца. Държач 
за биберон. Изисквания за безопасност и методи 
за изпитване“, както следва:

1. Протокол от изпитване № 113011048016950 
от 14.07.2022 г., удостоверяващ, че закопчалка 
за биберон (силиконов клипс), модел „Люляк“, 
марка: „Таралеж.ка“, с поставени кръгли топчета 
по дължината му с еднакъв размер, кат. номер: 
1000000003, не съответства на стандарт БДС EN 
12586:2007+A1:2011 по следните показатели:

 – т. 5.1.3 „Наличие на остри върхове, ръбове 
и мустаци“ – има остри ръбове по закачалката 
за дрехи;

 – т. 6.1.3 „Дължина“ – дължината е по-голяма 
от 220 мм;

 – т. 6.1.4.3 „Дебелина на кордата“ – дебели-
ната на кордата е по-малка от 1,5 мм.

2. Протокол от изпитване № 113011048016951 
от 14.07.2022 г., удостоверяващ, че закопчалка за 
биберон (силиконов клипс), модел „Blush Dream“, 
марка: „Таралеж.ка“, с поставени кръгли топчета 
и малки елементи по дължината му, кат. номер: 
1000000002, не съответства на стандарт БДС EN 
12586:2007+A1:2011 по следните показатели:

 – т. 5.1.3 „Наличие на остри върхове, ръбове 
и мустаци“ – има остри ръбове по закачалката 
за дрехи;

 – т. 6.1.3 „Дължина“ – дължината е по-голяма 
от 220 мм;

 – т. 6.1.4.3 „Дебелина на кордата“ – дебели-
ната на кордата е по-малка от 1,5 мм.

Предвид установените несъответствия стоките 
съдържат сериозен риск от удушаване и нараня-
ване на бебета и малки деца. 

 На основание чл. 60, ал. 1 от Административ-
нопроцесуалния кодекс допускам предварително 
изпълнение на заповедта с цел да не се допусне 
предлагането на стоки на пазара в несъответствие 
с изискванията за безопасност, което несъответ-
ствие би могло да доведе до риск от нараняване 
на бебета и малки деца.
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 Разпореждането, с което се допуска предвари-
телното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП 
пред съда в тридневен срок от съобщаването му 
независимо дали настоящата заповед е оспорена.

 Разходите по складиране, транспорт, изтегляне 
от пазара, изземването от потребителите и тяхното 
обезщетяване са за сметка на производителите, 
вносителите и дистрибуторите.

 Заповедта може да се обжалва чрез председа-
теля на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател:  
И. Френкев

7364

ЗАПОВЕД № 817 
от 28 октомври 2022 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус-
тройствения правилник на Комисията за защита 
на потребителите към министъра на икономиката 
и индустрията и на нейната администрация, ре-
шение на комисията по т. 23 съгласно протокол 
№ 22 от 12.10.2022 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка 
с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от 
Закона за защита на потребителите, Наредбата 
за условията и реда за изтегляне от пазара, из-
земване от потребителите и унищожаване на 
опасни стоки и за реда за обезщетяване на по-
требителите в случаите на изземване на опасни 
стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита 
на потребителите нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното 
или безвъзмездното пускане на пазара на сто-
ки – детски матраци „БЕБЕ“, различни размери, 
произведени в гр. Русе, България, като стоки, 
опасни за здравето и безопасността на потре-
бителите, тъй като не съответстват на норма-
тивно установените изисквания за безопасност 
съгласно стандарт БДС EN 16890:2017+А1:2021 
„Мебели за деца. Матраци за детски легла и 
детски кошарки. Изисквания за безопасност и 
методи за изпитване“.

2. Вносителите и дистрибуторите да организи-
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара 
и изземването от потребителите на описаните в 
заповедта стоки по реда, условията и в срокове-
те, визирани в Наредбата за условията и реда за 
изтегляне от пазара, изземване от потребителите 
и унищожаване на опасни стоки и за реда за 
обезщетяване на потребителите в случаите на 
изземване на опасни стоки, и да отправят пре-
дупреждения към потребителите за рисковете, 
които стоките съдържат.

Мотиви: 
Съгласно представен протокол от изпитване 

№ 115941070217181/11.09.2022 г. стоките – детски 
матраци „БЕБЕ“, различни размери, произведени 
в гр. Русе, България, не съответстват на норма-
тивно установените изисквания за безопасност 
и не издържат изпитването по стандарт БДС EN 
16890:2017+А1:2021 „Мебели за деца. Матраци за 
детски легла и детски кошарки. Изисквания за 

безопасност и методи за изпитване“ по следните 
показатели:

 – 8.2.3.2 – Външни опасности от задушаване. 
Твърдост; 

 – 8.2.3.3 – Задавяне и вътрешни опасности 
от задушаване. Достъпност на материалите за 
пълнеж. Ципове; 

 – 9.1 – Информация за продукта. Маркировка; 
 – 9.1 – Информация за продукта. Инструкция 

за употреба. 
Предвид установените несъответствия стоките 

съдържат сериозен риск от задушаване на бебета 
и малки деца.

На основание чл. 60, ал. 1 от Администра-
тивнопроцесуалния кодекс допускам предва-
рително изпълнение на заповедта с цел да се 
защити животът и здравето на гражданите и да 
не се допусне предлагането на стока на пазара в 
несъответствие с нормативно установените изис-
квания за безопасност, което несъответствие би 
могло да доведе до риск за живота и здравето на 
потребителите – бебета и малки деца.

Разпореждането, с което се допуска предва-
рителното изпълнение, може да се обжалва чрез 
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщава-
нето му независимо дали настоящата заповед 
е оспорена. 

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне 
от пазара, изземването от потребителите и тяхното 
обезщетяване са за сметка на производителите, 
вносителите и дистрибуторите. 

Заповедта може да се обжалва чрез председа-
теля на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател:  
Ст. Алипиев

7305

НАЦИОНАЛНА  
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАПОВЕД № З-ЦУ-1955 
от 31 октомври 2022 г.

На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигу-
рителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка 
с т. III.2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. 
на изпълнителния директор на Националната 
агенция за приходите (НАП) нареждам:

1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739 
от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на 
Националната агенция за приходите да се впишат 
следните задължени лица, за които Териториална 
дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци 
и осигурители“ (ГДО) е компетентна, съгласно 
т. II от заповедта:
„

1190 206969727 ТЕРА ТУР РИДЖЪНСИ ЕООД

1191 206886644 РОВИН ООД

“
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2. Заповедта влиза в сила от 1.11.2022 г. и 
допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на 
изпълнителния директор на НАП.

Настоящата заповед следва да се сведе до 
знанието на всички заинтересовани служители 
за сведение и изпълнение.

На основание чл. 8, ал. 4 от ДОПК заповедта 
следва да се обнародва в „Държавен вестник“. 

Изпълнителен директор:  
Б. Михайлов

7365

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3815-П 
от 3 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 5, чл. 3, 
ал. 3, т. 3, буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, 
чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол 
(ЗПСК) във връзка с чл. 11 от Наредбата за 
електронната платформа за продажба на имо-
ти – частна държавна собственост, и на имо-
ти – собственост на търговски дружества с повече 
от 50 на сто държавно участие в капитала или 
търговски дружества, чиито дялове или акции са 
собственост на търговско дружество с повече от 
50 на сто държавно участие в капитала (Наредба 
за електронната платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и 
чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол, 
Решение № 1802 от 20.05.2021 г. на Агенцията за 
публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 47 
от 2021 г.) относно откриване на процедура за 
приватизация и протоколно решение № 7044 от 
3.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на поземлен имот с иденти-
фикатор 48550.2.102, с площ 16 736 кв. м, заедно 
с построените в него сгради с идентифика-
тори: 48550.2.102.1, 48550.2.102.2, 48550.2.102.3, 
48550.2.102.4 и 48550.2.102.5, намиращ се в с. Михал-
ци, община Павликени, област Велико Търново, 
обособена част от имуществото на „Транспортно 
строителство и възстановяване“ – ЕАД, София 
(наричан по-нататък „обособената част“), да се 
извърши чрез електронен търг на електронната 
платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 245 000 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без 

включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –  

40 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност-
та им в евро, която се превежда по банковата 
сметка на Агенцията за публичните предприятия 
и контрол в срока и съгласно изискванията на 
правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата про-
цедура е един месец считано от датата на обна-
родването на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 

в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в елек-
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано 
от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден 
считано от регистрацията за участие на първия 
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време 
и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на обособената част.

4. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връзка 
с протокол № ПД-62 от 22.03.2021 г. на министъра 
на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията (към настоящия момент министър 
на транспорта и съобщенията) паричните постъп-
ления от приватизацията на обособената част да 
постъпят по сметка на „Транспортно строителство 
и възстановяване“ – ЕАД, и да останат собстве-
ност на дружеството.

Изпълнителен директор:  
П. Александрова

7258

ОБЩИНА ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 39-7 
от 25 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 
и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ Общинският съвет – гр. 
Добрич, реши: 

1. Oдобрява частично изменение (ЧИ) на общ 
устройствен план на община (ОУПО) гр. Добрич 
за ПИ 72624.176.103 по КККР на гр. Добрич (от 
територия „дерета и суходолия“ в зона „терени за 
енергийни производства – Пел“), с устройствени 
показатели: Пл. застр. – 50% – 80%, Кинт. ≤2,5 
и Пл. озел. – 20% – 40%.

2. Възлага на кмета на община Добрич да 
извърши последващите съгласно закона действия.

Председател:  
Н. Радичков

7228

РЕШЕНИЕ № 39-8 
от 25 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 
и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ Общинският съвет – гр. 
Добрич, реши: 

1. Oдобрява частично изменение (ЧИ) на общ 
устройствен план на община (ОУПО) гр. Добрич 
за ПИ 72624.176.104 по КККР на гр. Добрич (от 
територия „дерета и суходолия“ в зона „терени за 
енергийни производства – Пел“), с устройствени 
показатели: Пл. застр. – 50% – 80%, Кинт. ≤2,5 
и Пл. озел. – 20% – 40%.

2. Възлага на кмета на община Добрич да 
извърши последващите съгласно закона действия.

Председател:  
Н. Радичков

7229



СТР.  60  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 93

РЕШЕНИЕ № 39-9 
от 25 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 
и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ Общинският съвет – гр. 
Добрич, реши:

1. Oдобрява частично изменение (ЧИ) на общ 
устройствен план на община (ОУПО) гр. Добрич 
за ПИ 72624.443.84 – урбанизирана територия „за 
стадион“, в землището на гр. Добрич, за промяна 
от зона „терени за спорт – Са“ в „устройствена 
зона за производствено-складови дейности – Пп“, 
с устройствени параметри: Пл. застр. 50 – 80%, 
Кинт. ≤ 1,0 – 2,5, Пл. озел. 20 – 40%.

2. Възлага на кмета на община Добрич да 
извърши последващите съгласно закона действия.

Председател:  
Н. Радичков

7230

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

РЕШЕНИЕ № 169 
от 27 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, 
ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 1 от ЗПСК във 
връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от 
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският 
съвет – Костенец, реши:

1. Открива процедура по приватизация на 50 
дяла от капитала на „Фармакос“ – ООД, пред-
ставляващи 47,6 % от капитала на дружеството.

2. Търгът ще се проведе при следните условия: 
2.1. обект на търга: 50 дружествени дяла от 

капитала на „Фармакос“ – ООД, представляващи 
47,6 % от капитала на дружеството, собственост 
на Община Костенец; 

2.2 вид на търга: публичен търг с явно над-
даване; 

2.3. начална тръжна цена: 93 333 лв.; 
2.4. стъпка на наддаване: 2800 лв.; 
2.5. размер на депозита и краен срок за внася-

нето му: депозитът за участие в размер 9000 лв., 
който следва да е постъпил по сметка на Община 
Костенец в срок до 18-ия ден от датата на обна-
родването на решението за приватизация чрез 
публичен търг с явно наддаване в „Държавен 
вестник“; 

2.6. закупуване на тръжна документация: 
тръжната документация може да се закупи от 
общинската администрация – Костенец, на ка-
сата в Центъра за административно обслужване, 
гр. Костенец, ул. Иван Вазов № 2, ет. 1; срок 
за закупуване на тръжната документация до 
16 ч. на 15-ия ден от датата на обнародването 
на решението за приватизация чрез публичен 
търг с явно наддаване в „Държавен вестник“; 
стойността на тръжната документация е в размер 
100 лв.; срещу представена фактура (приходна 
квитанция) за закупена тръжна документация 
същата се получава в деловодството на общин-
ската администрация – Костенец, ет. 1, Център 
за административно обслужване;

2.7. срок за подаване на предложения за учас-
тие: предложенията на участниците за участие в 
търга се подават в деловодството на общинската 
администрация – Костенец, ет. 1, Център за адми-

нистративно обслужване, в запечатан, надписан 
и непрозрачен плик, в срок до 17 ч. на 20-ия ден 
от датата на обнародването на решението за при-
ватизация чрез публичен търг с явно наддаване 
в „Държавен вестник“; 

2.8. срок за извършване на оглед: оглед на 
активите на дружеството може да се извърши 
всеки работен ден до деня, предхождащ търга, от 
9 до 15 ч., след закупуване на тръжна докумен-
тация и заявка за оглед, направена един работен 
ден предварително; 

2.9. провеждане на търга: търгът ще се проведе 
в сградата на общинската администрация – Кос-
тенец, ул. Иван Вазов № 2, ет. 4, заседателна зала, 
в 10 ч. на 21-вия ден от датата на обнародването 
на решението за приватизация чрез публичен 
търг с явно наддаване в „Държавен вестник“; 

2.10. повторен търг: в случай че на публичния 
търг с явно наддаване не се е явил кандидат, да 
се обяви нов чрез обнародването на решението 
за приватизация чрез публичен търг с явно над-
даване в „Държавен вестник“; повторният търг 
да се проведе при същите условия, при които е 
обявен първият; 

2.11. всички разходи, свързани с участието 
в търга, сключването на сделката, дължимите 
данъци и такси, са изцяло за сметка на купувача. 

3. Утвърждава тръжна документация за про-
веждане на публичен търг с явно наддаване.

4. Упълномощава кмета на община Костенец 
да предприеме всички необходими действия за 
изпълнение на взетото решение, включително: 
обнародване на настоящото решение в „Държа-
вен вестник“, оповестяването му на официалната 
интернет страница на общината и публикуването 
му в един местен вестник, както и да извърши 
каквито други действия е необходимо.

5. Възлага на кмета на община Костенец да 
организира и проведе публичен търг с явно над-
даване за приватизация на 50 дяла от капитала 
на „Фармакос“ – ООД, представляващи 47,6 % от 
капитала на дружеството и да сключи привати-
зационен договор със спечелилия търга участник 
в срока по Наредбата за търговете и конкурсите.

Председател:  
И. Банчев

7279

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 1110 
от 27 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 5 и ал. 3 и 
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ 
Общинският съвет – Плевен, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на 
ОУП на гр. Плевен за ПИ 56722.651.162 – част от 
второстепенна улица, западно от УПИ І-651.634, 
кв. 603 по плана на гр. Плевен.

2. Възлага на кмета на община Плевен или 
оправомощено лице да извърши необходимите 
правни и фактически действия съгласно разпо-
редбите на Закона за устройство на територията, 
свързани с изпълнение на настоящото решение.

Председател:  
М. Митев

7402
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ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

РЕШЕНИЕ № 368 
от 31 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският 
съвет – Първомай, реши:

1. Одобрява окончателен проект на общ ус-
тройствен план на община Първомай ведно с 
правилата и нормативите за неговото прилагане.

2. Решението да се обнародва в „Държавен 
вестник“ и да се публикува в Единния публичен 
регистър по устройство на територията по чл. 5а 
и на интернет страницата на община Първомай.

3. Възлага на кмета на община Първомай 
да представя ежегоден доклад за изпълнението 
на ОУП в неговия обхват и предложения за из-
менението му, ако такива се налагат, съгласно 
чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

Председател:  
Хр. Вълчев

7280

35. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, на основание 
чл. 253 от ДОПК съобщава, че с постановление 
за възлагане на недвижим имот изх. № С220022-
091-0000811/11.07.2022 г. възлага на „СК ЕНЕР-
ДЖИ 2022“ – ООД, ЕИК 206954045, адрес: Со-
фия, ж.к. Стрелбище, ул. Майор Първан Тошев 
№ 22 – 24, ет. 1, ап. 1, следния недвижим имот: 
земя и сграда, поземлен имот с идентификатор 
30301.300.407, с площ 800 кв. м по документ за 
собственост, ведно с построената в него сграда 
със ЗП – 52 кв. м и с площ на ПИ 1156 кв. м по 
кадастрална карта – АГКК, с трайно предназна-
чение на територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), 
намиращ се в с. Замфирово, община Берковица, 
област Монтана, ул. Драва № 4, с граници при 
съседи: 30301.300.409, 30301.300.402, 30301.300.401, 
30301.300.633, 30301.300.408.
7283

43. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, на основание 
чл. 253 от ДОПК с постановление за възлага-
не на недвижим имот с изх. № С220022-091-
0001243/4.11.2022 г. възлага на Теменужка Ко-
зарева следния недвижим имот, представляващ 
самостоятелен обект в сграда, представляващ 
апартамент № 1 с КИД 51500.507.532.1.1, нами-
ращ се в гр. Несебър, община Несебър, област 
Бургас – гр. Несебър, Сън райс, ет. 1, aп. 1, с 
площ по документи 38,6 кв. м, с граници: са-
мостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 
51500.507.532.1.2; под обекта: 51500.507.532.1.75; 
над обекта: 51500.507.532.1.13.
7231

88. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, на основа-
ние чл. 253 от ДОПК съобщава, че с поста-
новление за възлагане на недвижим имот с 
изх. № С220022-091-0001252/7.11.2022 г. по и.д. 
№ 22150025397/2015 г. по описа на ТД – София, 
възлага на: „Брайт инженеринг“ – ООД, ЕИК 
103327353, с адрес (седалище): София, бул. Ца-

риградско шосе № 133, БИЦ „Изот“, ет. 6, офис 
616а, следните недвижими имоти: 1. поземлен 
имот с кадастрален идентификатор 77400.81.50, 
намиращ се в землището на с. Храбърско, об-
щина Божурище, м. Колешaнови пояти, пред-
ставляващ земеделска земя – четвърта катего-
рия, съгласно одобрените кадастрални карти и 
регистри със Заповед № РД-18-31 от 28.03.2016 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, с номер 
на поземления имот по предходен план – 081050, 
с площ 3450 кв. м, при съседни поземлени имо-
ти с кадастрални идентификатори: 77400.81.21; 
77400.81.43; 77400.81.621; 77400.81.627; 77400.81.503; 
77400.81.49; 2. поземлен имот с кадастрален иден-
тификатор 77400.115.1, намиращ се в землището 
на с. Храбърско, община Божурище, м. Кaлов дол, 
представляващ земеделска земя – четвърта кате-
гория, съгласно одобрените кадастрални карти и 
регистри със Заповед № РД-18-31 от 28.03.2016 г. 
на изпълнителния директор на АГКК с номер на 
поземления имот по предходен план – 115001, с 
площ 4000 кв. м, при съседни поземлени имоти 
с кадастрални идентификатори: 77400.115.504; 
77400.115.2; 77400.115.4; 77400.115.501.
7300

58. – Националната агенция за приходите, Те-
риториална дирекция – София, офис Кюстендил, 
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление 
за възлагане на недвижим имот № С220010-095-
0001260/8.11.2022 г. възлага на Райна Илиева Ге-
оргиева, ЕГН 5611032931, с адрес: гр. Дупница, ул. 
Николаевска № 27, ет. 3, следния недвижим имот: 
поземлен имот, КИД 04220.9.147 по КККР на с. 
Бистрица, местност Ачкагач, община Дупница, 
област Кюстендил, трайно предназначение: урба-
низирана територия, начин на трайно ползване: 
ниско застрояване до 10 м, стар идентификатор 
04220.9.130, номер по предходен план 04220.9.123, 
площ 438 кв. м, с граници: 04220.9.141, 04220.9.146, 
04220.9.148, 04220.9.124, 04220.9.134, ведно с по-
строената в имота сграда с основно предназначе-
ние – жилищна, брой етажи 2, със ЗП 94 кв. м, 
РЗП 191,7 кв. м, на етап „груб строеж“. Общата 
сума на закупения имот възлиза на 90 375 лв. 
7394

40. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, офис Сливен, 
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление 
за възлагане на недвижим имот с № С220020-091-
0001190/27.10.2022 г. възлага на Георги Христов 
Христов следния недвижим имот: земеделска 
земя, КИД 67338.437.659, трайно предназначение 
на територията: земеделска; начин на трайно 
ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно 
§ 4 от ПЗРЗСПЗЗ); категория на земята: 9, площ 
799 кв. м, намиращ се в гр. Сливен, местност 
Башчардак, с граници: 67338.437.666, 67338.437.649, 
67338.437.660, 67338.437.653. Собствеността преми-
нава у купувача от датата на постановлението 
и същото подлежи на вписване от съдията по 
вписванията при районния съд по местонахож-
дението на имота.
7233

40а. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, офис Сливен, 
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление 
за възлагане на недвижим имот с № С220020-
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091-0001202/28.10.2022 г. възлага на Кирил Ивов 
Узунов следния недвижим имот: поземлен имот, 
КИД 67338.437.655, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана; начин на трайно пол-
зване: ниско застрояване (10 м), площ 372 кв. м, 
намиращ се в гр. Сливен, местност Башчардак, с 
граници: 67338.437.666, 67338.437.654, 67338. 437.657, 
67338.437.656. Собствеността преминава у купувача 
от датата на постановлението и същото подле-
жи на вписване от съдията по вписванията при 
районния съд по местонахождението на имота.
7234

57. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазар-
джик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с поста-
новление № С220013-091-0001130/7.10.2022 г. въз-
лага на Севдалин Медев Тинчев, ЕГН 7506133608, 
гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. 
Славянска № 70, следния недвижим имот: позем-
лен имот, който по нотариален акт е с № 1997, с 
площ 400 кв. м, при о.т. 434, незастроен, намиращ 
се в гр. Батак, срещу кв. 118 по ПУП на гр. Батак 
и в кв. 116 по ПУП на гр. Батак, при граници и 
съседи: запад – път, юг – път, ПИ – пл. № 2005, 
север – озеленяване, а по скица: с идентификатор 
02837.502.1997 по КККР на гр. Батак, община 
Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед 
№ РД-18-10 от 12.04.2011 г. на изп. директор на 
АГКК, с площ 671 кв. м, с трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, с начин на трайно 
ползване: ниско застрояване до 10 м, с адрес на 
имота: гр. Батак, ул. Георги Бусилин, при съсе-
ди: 02837.502.2004; 02837.502.9652; 02837.502.2005; 
02837.502.2020; 02837.502.2405. Собствеността пре-
минава у купувача от датата на постановлението 
и същото подлежи на вписване от съдията по 
вписванията при Агенцията по вписванията по 
местонахождението на имота.
7232

76. – Националната агенция за приходи-
те, Териториална дирекция – Пловдив, офис 
Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от 
ДОПК с постановление изх. № С220013-091-
0001277/10.11.2022 г. възлага на Асибина Исуфова 
Кушева, ЕГН 4903313499, адрес: гр. Пещера, ул. 
Ангел Калоянов № 17, следния недвижим имот: 
земеделска земя, с идентификатор 56277.4.67 
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-62 от 
15.12.2014 г. на изп. директор на АГКК, с начин 
на трайно ползване: пасище, категория на земя-
та: 5, номер по предходен план: 038079, с площ 
4403 кв. м, намиращ се в гр. Пещера, община Пе-
щера, област Пазарджик – местност Баташки път, 
с граници: 56277.4.1; 56277.4.10; 56277.4.9; 56277.4.8; 
56277.4.52, придобит с нотариален акт № 186, 
том 1, рег. № 1785, дело № 175/2020 г., вписан в 
Службата по вписванията – гр. Пещера. Имотът 
е с неправилна форма, неограден. Намира се на 
главния път Пещера – Батак, непосредствено след 
изхода на гр. Пещера. Имотът е обрасъл с нис-
костеблена растителност. В ПИ е позициониран 
далекопровод на електрическата мрежа, както и 
билборд на фирма „Гидо“. Целият имот ограж-
да помпена станция, която е оградена с телена 
ограда и същата не е собственост на посоченото 
ДЗЛ. Горната граница е пътят Пещера – Батак, 
а долната граница – река. Собствеността преми-

нава у купувача от датата на постановлението 
и същото подлежи на вписване от съдията по 
вписванията при агенцията по вписванията по 
местонахождението на имота.
7367

28. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – Со-
фия, обявява конкурс за заемане на академична 
длъжност доцент за военнослужещ в област 
на висше образование 9. Сигурност и отбрана, 
професионално направление 9.2. Военно дело, 
докторска програма „Организация и управле-
ние на въоръжените сили“ за преподаване по 
учебните дисциплини: „Логистично осигуряване 
на формированията в операциите“, „Основи на 
логистиката в мирновременната дейност на форми-
рованията от Българската армия“, „Поддръжка на 
техниката в операциите“ и „Съвременни системи 
въоръжение и техника“ в катедра „Логистика“ 
на факултет „Командно-щабен“ – един. Срок за 
подаване на документи за участие в конкурса: 2 
месеца от обнародването на обявата в „Държавен 
вестник“. За дата на подаване на документите 
от кандидатите се счита датата на завеждането 
им в регистратурата на Военната академия „Г. 
С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и 
необходимите документи за участие в конкурса са 
определени със Заповед № ОХ-1051 от 2.11.2022 г. 
на министъра на отбраната на Република Бълга-
рия. Документи и справки – София, бул. Евлоги 
и Христо Георгиеви № 82, тел.: 02/92-26-512, 
02/92-26-675.
7358

29. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – Со-
фия, обявява конкурс за заемане на академична 
длъжност доцент за цивилен служител в област 
на висше образование 3. Социални, стопански и 
правни науки, професионално направление 3.2. 
Психология в научна секция „Стратегически 
изследвания на сигурността и отбраната“ на 
институт „Перспективни изследвания за отбра-
ната“ за извършване на научноизследователска 
дейност – един. Срок за подаване на документи 
за участие в конкурса: 2 месеца от обнародването 
на обявата в „Държавен вестник“. За дата на по-
даване на документите от кандидатите се счита 
датата на завеждането им в регистратурата на 
Военната академия „Г. С. Раковски“. Изискванията 
към кандидатите и необходимите документи за 
участие в конкурса са определени със Заповед 
№ СИ29-РД03-279 от 3.11.2022 г. на началника на 
Военната академия „Г. С. Раковски“. Документи и 
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 
№ 82, тел.: 02/92-26-512, 02/92-26-675.
7361

923. – Националната спортна академия „Васил 
Левски“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2 
от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по 
протокол № 22 от 3.11.2022 г. обявява конкурси 
за академични длъжности, както следва: главни 
асистенти в област на висшето образование 
7. Здравеопазване и спорт: в професионално 
направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт 
(Спортна гимнастика)“ – един за нуждите на 
катедра „Гимнастика“; в професионално направ-
ление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Спортен 
мениджмънт)“ – един за нуждите на катедра 
„Мениджмънт и история на спорта“; доценти в 
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мънт“; доцент, висше училище, в професионално 
направление 5.1. Машинно инженерство, специ-
алност „Приложна механика“ – един, за нуждите 
на катедра „Механика“, всички със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку-
менти се приемат във Филиала на Техническия 
университет – София, в гр. Пловдив, ул. Цанко 
Дюстабанов № 25, тел. 032/659 552.
7259

38. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява конкурс за главен асистент в област на 
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина по 
специалност „Съдебна медицина“ – един в сектор 
„Съдебна медицина и деонтология“ на катедра 
„Обща медицина, съдебна медицина и деонтоло-
гия“, ФОЗ, със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Справки и документи – Ме-
дицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 
№ 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, 
тел. 064/884-172.
7262

39. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява конкурс за заемане на една академична 
длъжност главен асистент в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки по специалност „Физиоло-
гия“ в катедра „Физиология и патофизиология“, 
факултет „Медицина“, със срок 2 месеца от об-
народването в „Държавен вестник“. Справки и 
документи – Медицински университет – Плевен, 
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен 
секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
7263

40. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява конкурс за заемане на една академична 
длъжност професор в област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически 
науки по специалност „Биология“ към катедра 
„Анатомия, хистология, цитология и биология“, 
факултет „Медицина“, със срок 2 месеца от об-
народването в „Държавен вестник“. Справки и 
документи – Медицински университет – Плевен, 
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен 
секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
7264

41. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява конкурс за заемане на една академична 
длъжност главен асистент в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.2. 
Химически науки по специалност „Химия“ към 
катедра „Химия и биохимия“, факултет „Фар-
мация“, със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Справки и документи – Ме-
дицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 
№ 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, 
тел. 064/884-172.
7265

42. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява конкурс за заемане на две академични 
длъжности главен асистент в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.3.

област на висшето образование 7. Здравеопазва-
не и спорт: в професионално направление 7.6. 
Спорт, специалност „Спорт (Хандбал)“ – един за 
нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, ханд-
бал“; в професионално направление 7.6. Спорт, 
специалност „Биомеханика“ – един за нуждите 
на катедра „Анатомия и биомеханика“; в про-
фесионално направление 7.6. Спорт, специалност 
„Спорт (Класическа борба)“ – един за нуждите 
на катедра „Борба и джудо“; доцент в област на 
висшето образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по …, специалност „Информационни 
и комуникационни технологии във физическото 
възпитание и спорта“ – един за нуждите на сек-
ция „Информационни технологии за анализ на 
движенията“ към Департамент „Езиково обучение 
и информационни технологии“ (ДЕОИТ). Всички 
конкурси са със срок за подаване на документите 
2 месеца от обнародването в „Държавен вест-
ник“. Списъкът на необходимите документи за 
заемане на академични длъжности е определен в 
Правилника за придобиване на научната степен 
„Доктор на науките“ и за заемане на академични 
длъжности в Националната спортна академия 
„Васил Левски“ (НСА). Документи по конкурсите 
се подават в служба „Деловодство“, стая № 111, 
ет. 1 на НСА „Васил Левски“, Студентски град. 
7384

18. – Техническият университет – София, 
обявява конкурс за Инженерно-педагогическия 
факултет – Сливен, за академичната длъжност 
главен асистент по професионално направление 
1.2. Педагогика, специалност „Теория на въз-
питанието и дидактика“ – един за нуждите на 
Инженерно-педагогическия факултет – Сливен, 
катедра „Педагогика и мениджмънт“, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“, 
тел. 044 667 323.
7386

19. – Техническият университет – София, 
обявява конкурс за Инженерно-педагогическия 
факултет – Сливен, за академичната длъжност 
доцент по професионално направление 1.2. Пе-
дагогика, специалност „Теория на възпитанието 
и дидактика“ – един, за нуждите на Инженер-
но-педагогическия факултет – Сливен, катедра 
„Педагогика и мениджмънт“, със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку-
менти се подават в отдел „Човешки ресурси“, 
тел. 044 667 323.
7387

20. – Техническият университет – София, 
обявява конкурси: за Факултета по електроника 
и автоматика в гр. Пловдив за главен асистент, 
висше училище, в професионално направление 
5.3. Комуникационна и компютърна техника, 
специалност „Компютърни системи и техноло-
гии“ – един, за нуждите на катедра „Компютър-
ни системи и технологии“, и за Факултета по 
машиностроене и уредостроене в гр. Пловдив 
за професор, висше училище, в професионално 
направление 3.7. Администрация и управление, 
специалност „Икономика и управление“ – един, 
за нуждите на катедра „Индустриален менидж-
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гичен контрол при производството на млечни 
продукти) – един; област на висше образование 
5. Технически науки, професионално направле-
ние 5.12. Хранителни технологии (Добавки за 
хранителни и вкусови продукти) – един; главни 
асистенти по: област на висше образование 5. 
Технически науки, професионално направление 
5.11. Биотехнологии (Основи на промишлената 
микробиология, Технология на ензимите) – един; 
област на висше образование 5. Технически науки, 
професионално направление 5.12. Хранителни 
технологии (Управление и оползотворяване на 
отпадъците в хранителната индустрия, Добавки 
за хранителни и вкусови продукти) – един, всич-
ки със срок 2 месеца от датата на обнародване 
в „Държавен вестник“. Документи се подават в 
Университета по хранителни технологии – Плов-
див, бул. Марица № 26, тел. 032/603 603.
7385

756. – Висшето училище по застраховане и 
финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за 
заемане на академичната длъжност доцент по 
професионално направление 3.8. Икономика 
(Одит, счетоводство и противодействие на ико-
номическата престъпност) – един, със срок 2 
месеца от обнародването на обявата в „Държавен 
вестник“. Справки и документи: ВУЗФ, София, 
кв. Овча купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/4015829.
7362

8. – Институтът по биоразнообразие и екоси-
стемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София, 
обявява конкурс за академичната длъжност 
доцент по професионално направление 4.3. Би-
ологически науки, научна специалност „Хидро-
биология“ за нуждите на Изследователска група 
„Лотични екосистеми“, секция „Биоразнообразие 
и процеси в сладководни екосистеми“ на отдел 
„Водни екосистеми“ – един. Срок за подаване на 
документи – 2 месеца от обнародването в „Дър-
жавен вестник“. Изискванията към кандидатите 
и документите по конкурса са публикувани на 
сайта на института: www.iber.bas.bg. Справки: при 
научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: 
katyageor@gmail.com). Документи се подават в де-
ловодството на ИБЕИ, бул. Цар Освободител № 1.
7393

246. – Институтът за български език „Проф. 
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява 
конкурс за заемане на академичната длъжност 
професор в професионално направление 2.1. 
Филология, научна специалност „Български 
език“, за нуждите на Секцията за история на 
българския език, със срок 2 месеца от обнарод-
ването в „Държавен вестник“. Документите се 
подават в канцеларията на института, София, 
бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 5, стая 
№ 504, тел. 02/872-23-02. 
7359

552. – Институтът по математика и инфор-
матика при БАН – София, обявява конкурс за 
главен асистент в област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.6. Информатика и 
компютърни науки, научна специалност „Инфор-
матика“ (Софтуерна реализация на алгоритми за 
математически изчисления) – един за нуждите 
на ИМИ – БАН, със срок 2 месеца от обявата в 

Биологически науки по специалност „Биохимия“ 
към катедра „Химия и биохимия“, факултет 
„Фармация“, със срок 2 месеца от обнародване-
то в „Държавен вестник“. Справки и докумен-
ти – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. 
Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, 
стая № 139, тел. 064/884-172.
7266

43. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява конкурс за заемане на една академична 
длъжност главен асистент в област на висше обра-
зование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.1. Медицина по специалност „Соци-
ална медицина и организация на здравеопазването 
и фармацията“ в сектор „Помощник фармацевт“ 
на катедра „Социални и фармацевтични дейности“ 
при Медицинския колеж със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и 
документи – Медицински университет – Плевен, 
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен 
секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
7267

44. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява конкурс за заемане на една академична 
длъжност главен асистент в област на висше об-
разование 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.2. Педагогика в сектор „Физиче-
ско възпитание и спорт“ на катедра „Физикална 
медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“, 
факултет „Обществено здраве“, със сро“(„)27(О)-3-21(И)-56(�0)-1нчлна 
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„Държавен вестник“. Документи – в отдел „Чо-
вешки ресурси“ на института, София, ул. Акад. 
Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-05.
7227

45. – Институтът по физиология на растени-
ята и генетика – БАН, София, обявява конкурс 
за главен асистент по област 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално на-
правление 4.3. Биологически науки, специалност 
„Генетика“, лаборатория „Приложна генетика и 
растителни биотехнологии“, със срок за подава-
не на документите 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Справки и документи – в 
канцеларията на института, адрес: София, ул. 
Акад. Георги Бончев, бл. 21, тел. 872-26-06 и 
979-26-02.
7360

15. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 692 по 
протокол № 61 от 16.09.2022 г. на Столичния 
общински съвет е одобрен проект за подробен 
устройствен план-изменение на план за улична 
регулация на задънена улица при о.т. 74б (съ-
ществуваща) и откриване на нова задънена улица 
от о.т. 75б (съществуваща) – о.т. 74в (нова) до 
о.т. 74г (нова); откриване на нова задънена улица 
от о.т. 74в (нова) – о.т. 74д (нова) – о.т. 74е (нова) 
до о.т. 74ж (нова); изменение на план за регула-
ция – заличаване на УПИ I – „за озеленяване“, и 
създаване на нови УПИ I-517, УПИ VI-671 – „за 
жс“, и УПИ VII-319 и план за застрояване на нов 
УПИ VI-671 – „за жс“, кв. 1, м. Детски град, район 
„Панчарево“. Решението и проектът са изложени 
в Район „Панчарево“. Решението може да бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“  
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
7301

16. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 688 по 
протокол № 61 от 16.09.2022 г. на Столичния 
общински съвет е одобрен проект за подробен 
устройствен план – изменение на парцеларен 
план на обект: площадка за резервоар „Бистрица“ 
с хлораторна станция в ПИ № 0216, идентичен 
с ПИ с идентификатор 04234.6066.434, и трасе 
на водопровод от „Рилски водопровод“ до кв. 
42 на м. С. Бистрица – разширение, и от кв. 
13а на м. С. Бистрица до резервоар „Кокаляне“ 
в обхват на изменението: от ПИ с идентифи-
катор 37914.6802.30 през ПИ с идентификатор 
37914.6802.83 по южната граница на ПИ с иден-
тификатор 37914.6802.82, през ПИ с идентифика-
тор 37914.6803.110 до включване по одобреното 
трасе в ПИ с идентификатор 37914.6806.123 по 
северозападната граница на ПИ с идентифика-
тор 37914.6806.125 по КККР на Кокаляне, район 
„Панчарево“. Решението и проектът са изложени 
в Район „Панчарево“. Решението може да бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 

срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
7251

24. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 736 по 
протокол № 63 от 6.10.2022 г. на Столичния общин-
ски съвет (СОС) e одобрен подробен устройствен 
план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за 
ПИ с идентификатор 32216.2327.26 по КККР за 
създаване на нов УПИ III-26 – „смесено предназ-
начение“, кв. 49, и изменение на план за улична 
регулация от о.т. 455 до о.т. 457, м. Кв. Изгрев – гр. 
Банкя, район „Банкя“. Решението може да бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Банкя“ и се изпра-
щат в Административния съд – София-град, от 
дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
7302

2. – Община Аксаково на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните 
лица, че е изработен проект за подробен устрой-
ствен план – план за регулация и застрояване 
(ПУП – ПРЗ) за терен, отреден за „площад“, по 
плана на с. Засмяно, община Аксаково, пред-
виждащ обособяване на нов кв. 37, съставляващ 
новообразуван УПИ І – за общ. обслужване. Про-
ектът за подробен устройствен план е изложен за 
разглеждане в отдел „Устройствено планиране“ 
при Община Аксаково, ул. Г. Петлешев № 58Б, 
ет. 4, стая № 4. На основание чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
7347

30. – Община Асеновград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1445, взето 
на четиридесет и четвъртото редовно заседание 
с протокол № 44 от 26.10.2022 г. на Общинския 
съвет – Асеновград, е одобрен ПУП – ПП (под-
робен устройствен план – парцеларен план) за 
обект „Уличен водопровод и канализация до 
поземлен имот КИ 00702.24.240 по кадастрална-
та карта на Асеновград“ съгласно плътна линия 
със зелен цвят за водопровода, плътна линия с 
кафяв цвят на канализацията и сервитутни линии 
с пунктирна линия със зелен цвят на приложе-
ния проект. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Общинския съвет – Асеновград, до Адми-
нистративния съд – Пловдив.
7354

30а. – Община Асеновград на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
№ 1444, взето на четиридесет и четвъртото редов-
но заседание с протокол № 44 от 26.10.2022 г. на 
Общинския съвет – Асеновград, е одобрен проект 
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за изменение на ПУП – ПРЗ относно кв. 9 – УПИ 
VII-261, 262 – стоп. дейност, УПИ V-383 – стоп. 
дейност, УПИ XV-506.915 – стоп. Дейност, и кв. 
10 – УПИ I-506.919 – фотоволтаична централа и 
склад, и за улица с о.т. 81-91 по подробния ус-
тройствен план на ПЗ „Север“ – Асеновград, като 
се образува нов УПИ V-506.924 – фотоволтаична 
централа и склад, в нов кв. 9 по регулационния 
план на ПЗ „Север“ – Асеновград, съгласно за-
черквания и надписи със зелен и червен цвят 
на приложения проект. На основание чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Асеновград, 
до Административния съд – Пловдив.
7355

20. – Община Белово, област Пазарджик, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересованите лица, че с Решение № 431 от 
30.09.2022 г. на Общинския съвет – гр. Белово, е 
разрешен и изработен проект на ПУП – ПП за 
подземно трасе за обект: „Оптична кабелна линия 
за предоставяне на данни, оптични свързаности 
между населените места и телекомуникационни 
услуги, преминаваща през землището на гр. 
Белово, населено място гр. Белово и кв. Малко 
Белово и регистър на засегнатите имоти извън 
регулация“. Проектът се намира в общинската 
администрация, ет. 2, стая № 12. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от об-
народването в „Държавен вестник“ заинтересова-
ните лица могат да разгледат и направят писмени 
предложения, възражения и искания по проекта.
7281

2. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен 
план на подземен електропровод за захранва-
не на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 
35167.97.39 с начин на трайно ползване (НТП) 
„нива“, собственост на Стоян Иванов, премина-
ващ през ПИ с идентификатори и с НТП 56.316; 
56.425 – „за селскостопански, горски, ведомствен 
път“; 56.426 – „пасище“; 56.427 – „за местен път“; 
56.426 – „напоителен канал“, всички в землището 
Казанлък (ЕКАТТЕ: 35167), с дължина на трасе-
то на ел. провода 371 м, и сервитут 371 кв. м. В 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да разгле-
дат проекта в стая № 18 на Община Казанлък и 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта.
7269

1. – Община Карлово на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – парце-
ларен план (ПП) за елементи на техническата 
инфраструктура – трасе на електропровод за за-
хранване на ПИ с идентификатор 36498.50.16 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР), местност Чакъла по КККР на гр. Кар-
лово. Подробният устройствен план – парцеларен 
план за елементи на техническата инфраструктура 
предвижда трасе на електропровод да премине 
през ПИ с идентификатор 36498.39.155 – за сел-
скостопански, горски, ведомствен път – общинска 
публична собственост, по КККР на гр. Карлово, 

през ПИ с идентификатор 36498.344.359 – за сел-
скостопански, горски, ведомствен път – общинска 
публична собственост, по КККР на гр. Карлово. 
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Карлово.
7248

19. – Община Карнобат на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 413 от 
8.11.2022 г. на Общинския съвет – Карнобат, е 
одобрен проект за ПУП – парцеларен план за 
обект на техническата инфраструктура: „Трасе 
на кабелна линия средно напрежение до ПИ с 
идентификатор 36525.46.3, местност Гюр чешма 
по КККР на гр. Карнобат, отреден „за ПСОВ“, 
само в участъка извън урбанизираната територия. 
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването в „Държавен вестник“ чрез Община 
Карнобат до Административния съд – Бургас.
7286

20. – Община Карнобат на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 412 от 
8.11.2022 г. на Общинския съвет – Карнобат, е 
одобрен проект за ПУП – парцеларен план за 
обект на техническата инфраструктура: „Трасе 
на довеждащ колектор до ПИ с идентификатор 
36525.46.3, местност Гюр чешма, отреден „за 
ПСОВ“ по КККР на гр. Карнобат, касаещо само 
участъка под ж.п. линиите, като от старото тра-
се отпада участък с дължина L=204 м, новото 
трасе се измества на изток, като дължината на 
новото трасе на колектора е L=170 м. На основа-
ние чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Карнобат до 
Административния съд – Бургас.
7287

3. – Община Козлодуй на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 507 от 
27.10.2022 г. на Общинския съвет – гр. Козлодуй, е 
одобрен подробен устройствен план – изменение 
на план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) 
за промяна на регулационните и кадастралните 
граници на УПИ II, кв.257, идентичен с поземлен 
имот с идентификатор 37798.501.65, съгласно гра-
фичната част на предложението за ПУП – ИПРЗ, 
като се предвижда разширяване на УПИ II, пуб-
лична общинска собственост, с предназначение 
за озеленяване съгласно чл. 62а от ЗУТ, и 70 м2 
от ПИ с идентификатор 37798.501.161, публич-
на общинска собственост, с предназначение за 
второстепенна улица, в кв. 257 по плана на гр. 
Козлодуй. Решението може да бъде обжалвано 
от заинтересуваните лица чрез Община Козлодуй 
пред Административния съд – Враца, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7366

651. – Община Костинброд на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересова-
ните лица, че с Решение № 830 от 28.09.2022 г. 
на Общинския съвет – Костинброд, е одобрен 
проект за изменение на ПУП  –  план за улична 
регулация на улица с о.т. 449 до о.т. 990а (ул. 
Дружба), с който се засягат поземлени имоти, 
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разположени в кв. 255 и кв. 123 по действащия 
регулационен план на гр. Костинброд. На осно-
вание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Костинброд 
до Административния съд – София област.
7282

5. – Община Перущица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните 
лица, че е внесен проект за: „Парцеларен план 
към ПУП – ПРЗ за ПИ № 55909.270.522, м. Ма-
нолева нива по КККР на гр. Перущица, община 
Перущица, област Пловдив, за процедура про-
мяна предназначението на земеделска земя за 
обект: „Общественообслужваща дейност“ на 
трасе на нов електропровод 1 kV, започващ от 
трафопост „ТП Пастуша – 0“ и табло ТНН на 
трафопост „ТП Пастуша – 0“ и преминаващ по 
ПИ 120.316 – общински път, от т. 3 до т. 2, пре-
минава в ПИ 270.614 – полски път, собственост 
на община Перущица, след което преминава 
по ПИ 27.618 – пасище на община Перущица, и 
стига до т. 1 до ТЕПО(Б+) на границата до ПИ 
270.522.“ Проектът е на разположение в сградата 
на Община Перущица, ул. Отец Паисий № 2, 
дирекция САБХДЕП, ет. 3, стая 9, и може да 
бъде разгледан от заинтересованите лица всеки 
работен ден от 8 до 17 ч. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да се запознаят с представения ПУП – ПП 
в сградата на Община Перущица и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
7254

1. – Община Пловдив на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
изменение на подробен устройствен план – специ-
ализирана план-схема за линеен обект на техни-
ческата инфраструктура: „Улична канализация по 
общински път с път с идентификатор 56784.513.9503 
и път с идентификатор 56784.513.9530 по КККР 
на гр. Пловдив, кв. Христо Смирненски III, гр. 
Пловдив“. Проектът е изложен за запознаване 
в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 8, 
стая № 6. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да 
се запознаят с проекта и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до Община Пловдив.
7349

7. – Община Пловдив на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 429, взето с протокол № 17 от 
30.09.2022 г. на Общинския съвет – Пловдив, е 
одоб рен проект за изменение на подробен ус-
тройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) 
на част от кв. Изгрев, Източна индустриална 
зона – IV част, кв. Изгрев изток, кв. Ландос, кв. 
Дружба, гр. Пловдив, и ПУР на ул. Крайна, ул. 
Бъндерица, ул. Ландос и ул. Удроу Уилсън от  о.т. 57 
до  о.т. 8 и схеми на инженерната инфраструкту-
ра – части ВиК, Пътна, Електро и Трансформация 
на собственост. Решението е на разположение 
за запознаване в Район „Източен“ при Община 
Пловдив, бул. Шести септември № 274, всеки 

работен ден в срока за съобщаване. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване чрез Общинския съвет – Пловдив, пред 
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
7369

34. – Община „Марица“, област Пловдив, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на за-
интересованите лица, че на основание Решение 
№ 528 от 27.10.2022 г. на Общинския съвет „Мари-
ца“ е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: 
„Подземни кабелни линии СрН от кабелни муфи 
на съществуваща кабелна линия 20 kV „Спектър“ 
в ПИ 03839.8.69 в землището на с. Бенковски до 
нова разпределителна уредба 20 kV тип БКЗРУ в 
УПИ 68.55 – за фотоволтаичен парк, в землището 
на с. Строево, община „Марица“, област Пловдив, 
по следата на вариант единствен, нанесен върху 
приложения проект на ПУП – ПП. На основа-
ние чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до 
Административния съд – Пловдив.
7274

35. – Община „Марица“, област Пловдив, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересованите лица, че на основание Реше-
ние № 527 от 27.10.2022 г. на Общинския съвет 
„Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план за 
обект: „Кабелна линия НН от съществуващ МТП 
„КАТ“ в УПИ 10.45 – производствени и складови 
дейности, ООД, съгласно ПУП – ПРЗ, одобрен 
със Заповед № РД-09-981 от 5.07.2022 г. до новo 
електромернo таблo ТЕПО, монтиранo пред 
УПИ 7.49 – прозводствени и складови дейности, 
ООД, съгласно ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед 
№ РД-09-405 от 9.04.2020 г., в землището на с. 
Войводиново по следата на вариант единствен, 
нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП. 
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването в „Държавен вестник“ чрез Община 
„Марица“ до Административния съд – Пловдив.
7275

36. – Община „Марица“, област Пловдив, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересованите лица, че с Решение № 526 от 
27.10.2022 г. на Общинския съвет „Марица“ е одоб-
рен ПУП – парцеларен план, част от комплексен 
проект за трасе на „Сградно водопроводно откло-
нение за автосервиз и шоурум в ПИ 38950.37.20 
по КККР, отреден за УПИ 37.20 – стопански дей-
ности (автосервиз и шоурум), масив 37, местност 
Пъреви места, землище на с. Костиево, община 
„Марица“, област Пловдив“, по следата на вариант 
единствен, нанесен върху приложения проект на 
ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Община „Марица“ до Административния 
съд – Пловдив.
7341

810. – Община „Родопи“, област Пловдив, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 485, прието с протокол № 10 от 
30.09.2022 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об-
ласт Пловдив, е одобрен проект на подробен 
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устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за обект: „Нова кабелна линия 20 kV“, от кабел-
ни муфи, разположени в ПИ с ид. 03304.30.168 
до съществуващ ЖР стълб № 57-2, разположен 
в ПИ 03304.25.14 в сервитутните граници на 
електропровод 20 kV „Белащица“ по плана на с. 
Белащица, община „Родопи“. Проектното трасе 
преминава през поземлени имоти с идентифи-
катори 03304.25.14, 03304.25.18 и 03304.30.168 по 
кадастралната карта на землище с. Белащица, 
община „Родопи“. Дължината на трасето е 105,11 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.
7249

910. – Община „Родопи“, област Пловдив, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 486, прието с протокол № 10 от 
30.09.2022 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об-
ласт Пловдив, е одобрен проект на подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за обект: „Нови кабели 20 kV от нови кабелни 
муфи 20 kV до нов БКТП в УПИ I-06077.30.907 
за външно ел. захранване на „Предприятие за 
преработка на биоплодове и зеленчуци“ в УПИ 
I-06077.30.907 – предприятие за преработка на 
биоплодове и зеленчуци, местност Нешовица, 
землище с. Браниполе, община „Родопи“. Про-
ектното трасе преминава през поземлени имо-
ти с идентификатори 06077.30.181, 06077.30.194, 
06077.30.331, 06077.30.904, 06077.40.554 и 06077.40.557 
по кадастралната карта на землище с. Браниполе, 
община „Родопи“. Дължината на трасето е 95,12 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.
7250

7. – Община Поморие съобщава на заинте-
ресованите лица, че на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и във 
връзка с чл. 12 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ 
с Решение № 937 от 13.10.2022 г. на Общинския 
съвет – Поморие, е одобрен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за определяне трасе на техническата инфра-
структура за обект: „Трасе на кабелна линия 20 
kV от ТП „Александрово 3“ до поземлен имот 
с проектен идентификатор 47651.143.8 по КККР 
на с. Медово, община Поморие“, като трасето 
и сервитутът на кабелната линия ще засегнат 
поземлени имоти, както следва: в землището на 
с. Александрово: ПИ 00271.6.246 – за селскосто-
пански път, общинска публична собственост, ПИ 
00271.7.25 – нива на н-ци на Димитър Михайлов 
Димитров, ПИ 00271.7.74 – нива на Пролетина 
Димитрова Матарова, ПИ 00271.7.135 – селскосто-
пански път, общинска публична собственост, ПИ 

00271.8.64 – път от републиканската пътна мрежа, 
държавна публична собственост; площ с огра-
ничение в ползването – 2,889 дка; в землището 
на с. Медово: ПИ 47651.9.21 – пасище на Мария 
Денева Василева-Акова, ПИ 47651.9.75 – селско-
стопански път, общинска публична собственост, 
ПИ 47651.13.111 – селскостопански път, общинска 
публична собственост, ПИ 47651.13.112 – път от 
републиканската пътна мрежа, държавна публич-
на собственост, ПИ 47651.143.6 – пасище, общин-
ска публична собственост, ПИ 47651.143.7 – път 
от републиканската пътна мрежа, държавна 
публична собственост; площ с ограничение в 
ползването – 2,014 дка; с графичната част на 
проекта – неразделна част от това решение. На 
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Поморие 
пред Административния съд – Бургас. 
7406

11. – Община Приморско на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица, че с решение по т. 16 от протокол № 4 от 
20.10.2022 г. от Общинския експертен съвет – Об-
щина Приморско, е приет проект за изменение 
на ПУП/ПУР за улица с о.т. 76, о.т. 307, о.т. 
308 и част от източната полуширина на улица с 
о.т. 75, о.т. 76, о.т. 77, засягащ поземлени имоти 
№ 37023.501.145, № 37023.501.550, № 37023.501.577, 
№ 37023.501.657, № 37023.501.658 и № 37023.501.807 
по КККР на гр. Китен, община Приморско, с 
цел отпадане на улица с о.т. 76, о.т. 307 и о.т. 
308 и промяна на част от източната полушири-
на на улица с о.т. 75, о.т. 76 и о.т. 77. Проектът 
се съхранява от дирекция „УТАС“ – Община 
Приморско, и може да бъде предоставен за раз-
глеждане по всяко време на работния ден. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
7336

23. – Община Сандански на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че е изготвен проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за осигуряване 
на транспортен достъп до имот с идентификатор 
57176.46.12, м. Чуката от КККР на с. Поленица, 
община Сандански, област Благоевград. Трасето 
засяга поземлен имот с проектен идентифика-
тор 57176.46.203, вид територия: земеделска, с 
НТП – селскостопански, горски, ведомствен 
път, образуван от 57176.46.202, вид територия: 
земеделска, с НТП – селскостопански, горски, 
ведомствен път на община Сандански, по КККР 
на с. Поленица, община Сандански. Проектът за 
ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 в сгра-
дата на Община Сандански и може да се прегледа 
от заинтересуваните лица всеки работен ден в 
определеното приемно време на общината. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“, 
заинтересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Сандански.
7308
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24. – Община Сандански на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните 
лица, че е изготвен проект за подробен устрой-
ствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за 
осигуряване на транспортен достъп до имоти 
в м. Боруна от КККР на гр. Сандански, общи-
на Сандански, област Благоевград. Трасето на 
транспортния достъп засяга част от поземлени 
имоти с идентификатори 65334.113.6, 65334.113.7, 
65334.113.8, 65334.113.11, 65334.113.12, 65334.113.15, 
всички с НТП – ниви, вид собственост – частна, 
и имот 65334.113.53, вид територия – земеделска, с 
НТП – селскостопански, горски, ведомствен път 
на Община Сандански, по КККР на гр. Сандански, 
община Сандански, и достига до границата с ПИ 
65334.113.188 – полски път на Община Сандански, 
вид собственост – общинска публична. Проектът 
за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 в 
сградата на Община Сандански и може да се 
прегледа от заинтересуваните лица всеки работен 
ден в определеното приемно време на общината. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Сандански.
7309

25. – Община Сандански на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните 
лица, че е изготвен проект за подробен устрой-
ствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за 
елементите на техническата инфраструктура из-
вън границите на урбанизираните територии за 
външно ел. захранване до имот с идентификатор 
57176.79.354, м. Мухово по КККР на с. Поленица, 
община Сандански, област Благоевград. Трасето 
на електропровода е с дължина около 163 м и 
преминава през поземлени имоти с идентифи-
катори: 57176.82.241 – земеделска територия, с 
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен 
път, публична собственост на Община Сандан-
ски, и 57176.82.244 – земеделска територия, с 
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен 
път, публична собственост на Община Сандански 
по КККР на с. Поленица, община Сандански. 
Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, 
ет. 4 в сградата на Община Сандански и може 
да се прегледа от заинтересуваните лица всеки 
работен ден в определеното приемно време на 
общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администра-
ция – Сандански.
7348

1. – Община Севлиево на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани 
лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен 
подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване за изменение на улица от  о.т. 13 – о.т. 
39 – о.т. 40 – о.т. 43 – о.т. 44 – о.т. 45 до  о.т. 60 по 
плана на гр. Севлиево. Образува се нова улица 
с  о.т. 39а – о.т. 43а – о.т. 45а – о.т. 45б – о.т. 45г –  
о.т. 45 – о.т. 60а до  о.т. 60 с цел осигуряване на 
транспортен достъп до имоти в нови строителни 
граници. В резултат на изменението на уличната 
регулация се образува нов квартал 163, като за 

имот с идентификатор 65927.501.4959 се отрежда 
УПИ II – „за обществено обслужване“, и за имот 
с идентификатор 65927.59.145 УПИ I – „за общест-
вено обслужване“. В кв. 13 се образуват два нови 
урегулирани поземлени имота – за имот с иден-
тификатор 65927.501.4655 се образува УПИ I – „за 
производствени и складови дейности“, и за имот 
с идентификатор 65927.501.3420 се образува УПИ 
II – „за производствени и складови дейности“. С 
плана за застрояване са определени нови линии на 
застрояване и устройствени показатели на УПИ 
II и УПИ I от кв. 14, на УПИ II и УПИ I от кв. 
13 и на УПИ II и УПИ I от кв. 163 по плана на 
гр. Севлиево. Проектът е изложен в стая № 209 
на Община Севлиево. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения до общинската 
администрация.
7403

11. – Община Силистра на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: 
„Подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПП) за външно електрозахранване на обект 
„Приемник на електрическа енергия“ в ПИ с 
идентификатор 67526.16.375 по КК и КР на с. 
Смилец, община Силистра, чрез изграждане на 
кабелна линия СН и трафопост 20/0.4 kV“. Про- 
ектът е изложен за запознаване в Община Си-
листра, в стая № 216. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да 
направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинската админи-
страция в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“.
7253

86. – Община Силистра на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица, че с Решение № 901 от 27.10.2022 г. на Об-
щинския съвет – Силистра, е одобрен проект за 
ПУП: „Външно кабелно електрозахранване от 
ТП „Черно море“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 
пред УПИ IX-2053, 2054, кв. 22 (ПИ с иденти-
фикатор 66425.500.2054), бул. Македония № 21, 
гр. Силистра, и нов кабелен шкаф ШК-4 до елек-
тромерно табло ТЕПО.“ Проектът е изложен за 
запознаване в Община Силистра, стая № 216. На 
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Силистра до 
Административния съд – Силистра.
7408

37. – Община Смолян на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 1007 на 
Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 27.10.2022 г., протокол № 40, се 
разрешава и е одобрено задание с изработен проект 
за устройствена план-схема за „Главен градски 
събирателен колектор на гр. Смолян – част 2“ в 
участъка от ревизионна шахта 67 до ревизионна 
шахта 79 на обект: „Реконструкция на главен 
градски събирателен колектор“. На основание 
чл. 60, ал. 1 от АПК Общинският съвет – Смолян, 
допуска предварително изпълнение на решението. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат 
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да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта за ПУП – устройствена план- 
схема до общинската администрация – Смолян, 
бул. България № 12, Смолян. 
7404

590. – Община Смядово на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните 
лица, че с Решение № 358 от 27.10.2022 г. по 
протокол № 10 от 27.10.2022 г. на Общинския 
съвет – Смядово, е одобрен подробен устройствен 
план (ПУП) – план за регулация в обхват УПИ 
IV-537 и V-537 от кв. 5 по плана на с. Янково, 
община Смядово, област Шумен. Изменението 
на подробния устройствен план – план за регу-
лация, одобрен със Заповед № 373 от 3.04.1967 г., 
е в обхват: урегулирани поземлени имоти УПИ 
IV-537 и УПИ V-537 в кв. 5 по плана на с. Янково, 
община Смядово, област Шумен, като УПИ IV-
537 и V-537 се съединяват в един самостоятелен 
урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-537 от кв. 
5 с придаваемо общинско място, включено към 
УПИ IV-537, а вътрешните дворищнорегулаци-
онни граници се поставят в съответствие със 
съществуващите граници на поземлен имот с пл. 
№ 537 по плана на с. Янково. Проектирана е нова 
улична отсечка от проектна о. т. 9а до о. т. 9б, 
която разделя кв. 5 на два нови кв. 5 и 5а. Има 
одобрение за изменение на кадастрален план в 
обхват на поземлени имоти (ПИ) с пл. номера 
537 и 635, кв. 5, с. Янково, със Заповед № 543 от 
28.07.2022 г. на кмета на община Смядово. Има 
разрешение за изработване на ПУП – ПР със 
Заповед № 679 от 8.09.2022 г. на кмета на община 
Смядово. Площ след изменението на УПИ IV-
537 от кв. 5 – 1901 кв. м. Придаваемо общинско 
място към УПИ IV-537 от кв. 5 – 444 кв. м. На 
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението 
може да бъде обжалвано по законосъобразност 
в четиринадесетдневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез общината пред Адми-
нистративния съд – Шумен.
7310

19. – Община Средец на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 635 от 
19.10.2022 г., протокол № 40, на Общинския съ-
вет – гр. Средец, област Бургас, е одобрен подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за обект „Външно кабелно захранване ниско 
напрежение от фотоволтаична централа в УПИ 
II-121, кв. 43 по плана на с. Суходол, община 
Средец, до съществуващ трафопост с идентифи-
катор 70322.63.1.1 по КККР на с. Суходол“. На 
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ решени-
ето подлежи на обжалване чрез Община Средец 
до Административния съд – Бургас.
7405

20. – Община Средец на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица 
по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за под-
робен устройствен парцеларен план (ПУП – ПП) 
за елементи на техническата инфраструктура за 
кабелно трасе на обект „Фотоволтаична централа с 
инсталационна мощност 376 kWp в ПИ 24712.57.341 
по КККР на с. Дюлево, община Средец“. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 

заинтересованите лица могат да се запознаят с 
проекта в Община Средец, стая № 110, ет. 1, и 
да направят писмени предложения и възраже-
ния по него, ако имат такива, пред общинската 
администрация.
7407

62. – Община Стрелча, област Пазарджик, 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на за-
интересованите лица, че с Решение № 537, взето 
с протокол № 45 от 27.10.2022 г. на Общинския 
съвет – Стрелча, е одобрен ПУП (подробен ус-
тройствен план) – ПП (парцеларен план) за трасе 
на подземен линеен обект на техническата ин-
фраструктура – ел. кабел НН/0,4 kV от СБС № 1, 
извод № 2 от ТНН на ТП БКТП ТП-1 „Свобода“ 
КЛ/ВЛ „Смилец“, п/ст „Попинци“, захранващ 
ФЕЦ (фотоволтаична електроцентрала) 30 kW в 
УПИ V-118, кв. 6 по плана на с. Свобода, община 
Стрелча. Подробният устройствен план – ПП 
може да бъде разгледан в стая № 5, ет. 2 в сградата 
на общината. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ решението подлежи на обжалване от 
заинтересованите лица чрез Община Стрелча 
пред Административния съд – Пазарджик.
7329

62а. – Община Стрелча, област Пазарджик, 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1 и 7 
от ЗОС, чл. 17а от ЗОЗЗ и Решение № 1, взето с 
протокол № 1 от 15.03.2022 г. на ОбЕСУТ, съоб-
щава, че с Решение № 539, взето с протокол № 45 
от 27.10.2022 г. на Общинския съвет – Стрелча, е 
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: ПИ 
69835.32.384, ПИ 69835.32.44, ПИ 69835.32.45, ПИ 
69835.32.366, ПИ 69835.32.367, ПИ 69835.32.47, 
69835.32.48 и части от ПИ 69835.32.42 и ПИ 
69835.32.383 в местността Голи ръд по КККР на 
землището на гр. Стрелча и обособява 2 броя нови 
УПИ: УПИ І-42, 383, 384 (за гробищен парк) и 
УПИ ІІ-44, 45, 47, 48, 366, 367 (за гробищен парк), 
във връзка с промяна на предназначението им 
от земеделска земя за разширение на съществу-
ващ гробищен парк в гр. Стрелча. Подробният 
устройствен план – ПРЗ може да бъде разгледан 
в стая № 5, ет. 2 в сградата на общината. На 
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ решението 
подлежи на обжалване от заинтересованите лица 
чрез Община Стрелча пред Административния 
съд – Пазарджик.
7330

58. – Община Троян на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 783 по 
протокол № 35 от 20.10.2022 г. на Общинския 
съвет – Троян, е одобрен подробен устройствен 
план за застрояване (ПУП – ПЗ) и парцеларен 
план (ПП) за техническа инфраструктура за 
захранващ ел. кабел на имот с идентификатор 
24476.134.16, който се отрежда „за ФЕЦ и трафо-
пост“, м. Ашалъка, с. Дълбок дол. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от 
датата на обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да обжалват плана 
чрез органа, издал акта, пред Административния 
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съд – Ловеч. Планът е изложен в сградата на 
Община Троян, ет. 2, стая № 31.
7270

58а. – Община Троян на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 781 по 
протокол № 35 от 20.10.2022 г. на Общинския 
съвет – Троян, е одобрен подробен устройствен 
план за регулация и застрояване за частично 
изменение на регулационния план (ПУП – ПРЗ 
за ЧИРП) за парцел I-58, кв. 24 по регулационния 
план на с. Врабево, поземлен имот с идентифи-
катор 12108.501.58 по КККР на с. Врабево с цел 
обособяване по имотни граници на УПИ I-58, 
отреден за жилищно застрояване. За целта се 
променя трасето на улица с о.т. 30-31-32, така че 
от изток уличната регулация съвпада с имотните 
граници на поземлени имоти с идентификатори 
12108.501.58 и 12108.501.59. На основание чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от датата на 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересу-
ваните лица могат да обжалват плана чрез органа, 
издал акта, пред Административния съд – Ловеч. 
Планът е изложен в сградата на Община Троян, 
ет. 2, стая № 31.
7271

58б. – Община Троян на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 782 по 
протокол № 35 от 20.10.2022 г. на Общинския 
съвет – Троян, е одобрен подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе 
на нова кабелна линия 20 kV, преминаващо през 
имоти с идентификатори 53707.14.100, 53707.16.5, 
53707.14.107, 53707.16.38 и 53707.16.136 по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри на с. Орешак 
с цел присъединяване на бъдеща фотоволтаич-
на централа в поземлен имот с идентификатор 
53707.504.44 по кадастралната карта на с. Орешак 
с електропровод 20 kV „Раков дол“. На основа-
ние чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от 
датата на обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да обжалват плана 
чрез органа, издал акта, пред Административния 
съд – Ловеч. Планът е изложен в сградата на 
Община Троян, ет. 2, стая № 31.
7272

49. – Община Тутракан на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че с Решение № 602 от 27.10.2022 г. на Общин-
ския съвет – гр. Тутракан, е одобрен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) на водопроводно отклонение и ел. 
захранване за манастир „Света Марина“ – ка-
бел ниско напрежение (НН) от електромерно 
табло, монтирано на трансформаторен пост 
ТП1 – с. Сяново, до ел. табло Т разпр. манастир 
(за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираната територия) 
в обхват съгласно приложения проект. На осно-
вание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Тутракан до 
Административния съд – Силистра.
7353

66. – Община Хаджидимово на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните 
лица, че с Решение № 410 на Общинския съ-
вет – Хаджидимово, взето на заседанието му, със-

тояло се на 28.10.2022 г., протокол № 35, е одобрен 
проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) за кабелна захранваща линия 
НН – външно ел. захранване НН на селскостопан-
ска постройка в ПИ 38532.93.1, м. Фиталар дере, 
с. Копривлен, община Хаджидимово, с трасе в 
землището на с. Копривлен: от СБС № 12 (част  
от клон Г на ТП 1 „Копривлен“), ситуиран в тро-
тоара на уличната мрежа пред южната граница на 
УПИ Х-551, кв. 53, с. Копривлен, община Хаджиди-
мово, трасето продължава на юг, пресича улицата 
и продължава по тротоара, източно на УПИ-I 490, 
кв. 55 на с. Копривлен, излиза извън населеното 
място и продължава през ПИ № 38532.92.266 и 
се включва в съществуваща ел. мрежа при същ. 
шахта № 12, продължава през същ. шахта № 13 
и продължава през ПИ № 38532.92.265 и през 
ПИ № 38532.200.273, в съществуваща ел. мрежа 
през същ. шахти № 14, № 15 и № 16 до ГЕТ на 
западната граница на ПИ 38532.93.1, землище 
Копривлен. На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от 
ЗУТ могат да обжалват решението пред Админи-
стративния съд – Благоевград, чрез Общинския 
съвет – Хаджидимово.
7388

7. – Община Чирпан на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 528 от 
28.10.2022 г. на Общинския съвет – Чирпан, е 
одобрен проект за изменение на подробен устрой-
ствен план – план за улична регулация (ПУР) за 
улица с  о.т. 3а-3б-819 и план за регулация (ПР) 
за УПИ VI – ЦНСТ, в кв. 205 по регулационния 
план на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара 
Загора, с който се предвижда уличнорегулацион-
ните линии да съвпаднат напълно с границите 
на имот с идентификатор 81414.502.3351 по КККР 
на гр. Чирпан, поради неприложена регулация 
на улица с о.т. 3а-3б-819 по регулационния план 
на гр. Чирпан. Решението може да се обжалва в 
30-дневен срок от обнародването на обявлението 
за решението в „Държавен вестник“ пред Админи-
стративния съд – Стара Загора, чрез Общинския 
съвет – Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ.
7371

725. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основа-
ние чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план за трасе на кабел за външно ел. захранване 
на фотоелектрична инсталация в УПИ I-30028 с 
идентификатор 77030.30.28 по КККР на с. Хаджи-
димитрово, с дължина 9,30 м. Трасето на кабела 
минава през поземлен имот с идентификатор 
77030.30.92 – общинска публична собственост, с 
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен 
път, по КККР на с. Хаджидимитрово, община 
„Тунджа“, област Ямбол. Проектът за подробен 
устройствен план е на разположение на заинте-
ресуваните лица в отдел „Благоустройство“ на 
общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването на обявле-
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения по 
проекта до общинската администрация.
7273
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733. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на ос-
нование чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 923 от 28.10.2022 г. на Общинския 
съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
за трасе на подземен кабел НН за захранване на 
УПИ I-16.84 – за ракиен казан, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 35028.16.84 по 
КККР в землището на с. Кабиле. Трасето на ка-
бела започва от ТНН на трафопост „Кабиле-4-4“, 
преминава през поземлен имот с идентификатор 
35028.16.87 с НТП – за местен път, публична об-
щинска собственост, и стига до УПИ I-16.84 – за 
ракиен казан. Дължината на трасето на ел. ка-
бела е около 37 м съгласно приетите и одобрени 
графични части, неразделна част от решението. 
Преди издаване на разрешение за строеж да се 
уредят всички отношения, свързани с правото на 
преминаване през имоти, чужда собственост. На 
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението 
подлежи на обжалване по законосъобразност в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Админи-
стративния съд – Ямбол.
7409 

733а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на осно-
вание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Реше-
ние № 924 от 28.10.2022 г. на Общинския съвет 
„Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план за трасе на 
уличен водопровод и водопроводно отклонение 
за захранване на УПИ I-16.84 – за ракиен казан, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 
35028.16.84 по КККР в землището на с. Кабиле. 
Трасето на водопровода и водопроводното откло-
нение започва от съществуващ уличен водопровод 
в населеното място, преминава през поземлен 
имот с идентификатор 35028.16.87 с НТП – за 
местен път, публична общинска собственост, 
и стига до УПИ I-16.84 – за ракиен казан, по 
КККР в землището на с. Кабиле, община „Тун-
джа“, област Ямбол. Дължината на трасето на 
водопровода и водопроводното отклонение е 46 м 
съгласно приетите и одобрени графични части, 
неразделна част от решението. Преди издаване 
на разрешение за строеж да се уредят всички 
отношения, свързани с правото на преминаване 
през имоти, чужда собственост. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване по законосъобразност в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Община „Тунджа“ пред Административния 
съд – Ямбол. 
7410

70. – Община с. Калояново, област Пловдив, 
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от 
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е 
изработен проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Под-
земна кабелна линия СрН (подземен линеен обект 
на техническата инфраструктура) от ПИ с иден-
тификатор 63567.70.108, м. Дишлийски ливади, 
землището на с. Ръжево Конаре, до п/ст 110 kV в 
УПИ 11.152 – за фотоволтаична електроцентрала, 
електрическа подстанция и складове, землището 
на с. Дълго поле, м. Герена, община Калояно-
во, с обща дължина на трасето – 8198 м. 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 
Калояново и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация – Калояново.
7276

71. – Община с. Калояново, област Пловдив, 
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: 
„Подземна кабелна линия СрН (подземен линеен 
обект на техническата инфраструктура) от ПИ 
с идентификатор 63553.6.26, м. Беговски ливади, 
землището на с. Ръжево, до п/ст 110 kV в УПИ 
11.152 – за фотоволтаична електроцентрала, 
електрическа подстанция и складове, землище-
то на с. Дълго поле, м. Герена, община Калоя-
ново, с обща дължина на трасето – 9696 м. 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 
Калояново и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация – Калояново.
7277

72. – Община с. Калояново, област Пловдив, 
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: 
„Подземна кабелна линия СрН (подземен линеен 
обект на техническата инфраструктура) от ПИ 
с идентификатор 35523.43.6, м. Станев камък, 
землището на с. Калояново, до п/ст 110 kV 
в УПИ 11.152 – за фотоволтаична електроцен-
трала, електрическа подстанция и складове, 
землището на с. Дълго поле, м. Герена, община 
Калояново, с обща дължина на трасето – 6499 м.  
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 
Калояново и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация – Калояново.
7278

71. – Община с. Ценово, област Русе, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че e 
изработен проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект на 
техническата инфраструктура извън границите 
на урбанизираните територии за изграждане 
на пречиствателна станция за отпадъчни води 
ПСОВ – с. Ценово, в част от ПИ 78361.28.351, 
заедно с довеждащ водопровод и заустващ ко-
лектор с подобект „Изграждане на канализаци-
онна мрежа, довеждащи колектори, заустващ 
колектор и водопровод, захранващ ПСОВ – с. 
Ценово, област Русе“. Проектът за ПУП – ПП 
с подробно описание на имотите и сервитутите 
на засегнатите имоти е изложен за разглеждане 
в сградата на общинската администрация – стая 
№ 304, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 от 
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ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да се запознаят с предложения проект и 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинската админи-
страция – Ценово.
7307

Административният съд – Бургас, на основание 
чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административ-
нопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило 
оспорване от Дарин Христов – прокурор при Ок-
ръжната прокуратура – Бургас, против Наредбата 
за принудително изпълнение на заповеди за по-
правяне, заздравяване или премахване на строежи 
или части от тях на територията на община Бургас, 
приета с решение на Общинския съвет – Бургас, 
по т. 33 от протокол № 8 от 17.04.2008 г., изм. 
и доп. с решения по т. 32, протокол № 43 от 
25.11.2014 г. – подзаконов акт, приет от общинския 
съвет на основание чл. 22, ал. 1 ЗМСМА и чл. 1, 
ал. 2 ЗМДТ във връзка с параграф 18 от ПЗР на 
ЗИДЗМДС, действащи към 7.02.2008 г. По оспор-
ването е образувано адм. д. № 1840/2022 г., което 
е насрочено за 12.01.2023 г. от 11,20 ч.
7338

Административният съд – Варна, ХХVІ със-
тав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, 
ал. 1 от АПК съобщава, че е образувано адм. 
д. № 2486/2022 г. по описа на Административ-
ния съд – Варна, по протест на Варненската 
районна прокуратура против разпоредбата на 
чл. 24, ал. 2 от Наредбата за обществения ред 
на Община Девня, приета с Решение № 448 по 
протокол № 43 от 30.09.2022 г. от заседание на 
Общинския съвет – Девня. Производството по 
делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 19.01.2023 г. от 13,30 ч. На 
основание чл. 189, ал. 2 от АПК всеки, който 
има правен интерес, може да се присъедини към 
оспорването или да встъпи като страна наред с 
административния орган до началото на устните 
състезания при всяко положение на делото, без 
да има право да иска повтаряне на извършени 
процесуални действия.
7378

Административният съд – Кюстендил, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 
и 2 от АПК обявява, че е образувано адм. д. 
№ 349/2022 г. въз основа на протест на прокурор 
при Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу 
разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
определянето на местните такси и цени на услуги и 
администрирането им на територията на община 
Дупница в частта, с която е въведен преклузивен 
срок за подаване на декларация, че даден имот 
няма да се ползва през следващата календарна 
година с оглед несъбиране на такса за сметосъ-
биране и сметоизвозване за същия, а именно: 
„...от 1 октомври до 31 октомври…“ и приложение 
към чл. 22, ал. 2 и т. 23 от Тарифа (Списък с 
видовете услуги и цени за тях) от същата наред-
ба, приета с Решение № 101 по протокол № 4 от 
19.04.2013 г. на Общинския съвет – Дупница, като 
наредбата е изменяна и допълвана многократно, 
последно с Решение № 129 от 15.07.2022 г. Твърди 
се, че цитираните разпоредби от наредбата са в 
противоречие с нормативни актове от по-висока 
степен и като такива са противозаконни. Излагат 

се подробни мотиви за тази незаконосъобразност 
и се иска тяхната отмяна. Делото е насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
21.12.2022 г. от 10 ч.
7260

Административният съд – Кюстендил, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 
2 от АПК обявява, че е постъпил протест от 
прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстен-
дил, срещу чл. 21, ал. 1 в частта относно „…до 
31 октомври“, чл. 21, ал. 5 в частта относно „…
основно жилище“ и чл. 40, ал. 1, т. 26 от На-
редба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги, предоставяни 
от Община Невестино, приета с Решение № 419 
по протокол № 3 от 29.03.2019 г. на ОбС – Не-
вестино. Релевирани са доводи за материална 
незаконосъобразност на оспорените текстове 
от наредбата поради противоречие с норми от 
ЗМДТ. Прави се искане за отмяна на оспорените 
разпоредби на нормативния административен акт. 
Образувано е адм. д. № 362/2022 г. по описа на 
Административния съд – Кюстендил, насрочено 
за 21.12.2022 г. от 10 ч.
7379

Административният съд – Пловдив, първо 
отделение, ІХ състав, на основание чл. 181, ал. 1 
и 2 във връзка с чл. 188 от Административноп-
роцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило 
оспорване от окръжна прокуратура – Пловдив, 
на чл. 10, ал. 11, т. 3 – в частта „… до 30.11. на 
предходната година“, от Наредба № 7 за опре-
деляне и администриране на местните такси 
и цени на услуги в община „Родопи“, приета 
с Решение № 309, взето с протокол № 07 от 
13.07.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“, за 
което е образувано адм.д. № 2760/2022 г. по описа 
на Административния съд – Пловдив, насрочено 
за 13.12.2022 г. от 10,30 ч.
7303

Административният съд – Разград, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпил протест от прокурор в Окръжна 
прокуратура – Разград, с който се оспорват като 
незаконосъобразни разпоредбите на чл. 24 и 36 
Наредба № 7 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Самуил. По оспорването е образувано 
адм. д. № 263/2022 г. по описа на Администра-
тивния съд – Разград, насрочено за 17.01.2023 г. 
от 10 ч. Всеки, който има правен интерес, може 
да се присъедини към оспорването или да встъпи 
като страна до началото на устните състезания 
при всяко положение на делото съгласно чл. 189, 
ал. 2 от АПК.
7245

Административният съд – Силистра, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е 
постъпило оспорване от прокурор при Окръжна 
прокуратура – Силистра, на следните разпоредби 
от Наредбата за определяне и администриране 
на местните такси и цени на услугите в община 
Силистра: чл. 14, чл. 16, ал. 1 – 2 и чл. 20, т. 1 в 
частта относно фразата „до 31 октомври на пре-
дходната година“, и че по повод на оспорването 
е образувано адм. дело № 174/2022 г. по описа на 
Административния съд – Силистра.
7244
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Административният съд – София-град (АССГ), 
на основание чл. 218, ал. 2 от Закона за устройство 
на територията съобщава, че е постъпила жалба 
от Филип Михайлов Михайлов и Георги Симеонов 
Георгиев срещу Решение № 444 от 23.06.2022 г. 
по протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния 
общински съвет, с което са одобрени проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – изменение 
на плана за регулация (ИПР) и придружава-
щите го план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за 
устройствено обезпечаване на корекциите на 
съществуващите открити водни течения на река 
Бара Изливо и река Боянска бара, попадащи в 
квартали 18, 34, 37, 40, 41а, 42, 43, 44, 48, 51, 58, 
59, 73, 74, 74а, 82а, 86, 86а, 87, 87а, 105, 111 на м. 
Манастирски ливади – изток, район „Триадица“, 
Столична община, в частта, отнасяща се до имот 
с идентификатор 68134.1006.462, попадащ в УПИ 
II-608 от кв. 87, м. Манастирски ливади – изток, 
по която е образувано адм. д. № 7399/2022 г. по 
описа на АССГ, ІІ отделение, 29 състав, насрочено 
за 16.01.2023 г. от 9,30 ч. Заинтересованите лица, 
които притежават вещни права върху недвижими 
имоти, разположени в УПИ II-608 от кв. 87, м. 
Манастирски ливади – изток, могат да се кон-
ституират като ответници в производството пред 
съда в едномесечен срок от деня на обнародване 
в „Държавен вестник“ на съобщението за оспор-
ване на административния акт чрез подаване на 
заявление пред съда със съдържанието по чл. 215, 
ал. 5 от ЗУТ.
7319

Административният съд – София-град, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно-
процесуалния кодекс съобщава, че по постъпили 
жалби от „Вива Метал“ – ООД, и от „Аполо 
Металс“ – ЕООД, срещу чл. 108 от Наредба 
на Столичен общински съвет за общинската 
собственост (Наредбата) е образувано адм. д. 
№ 9105/2022 г. по описа на Административния 
съд – София-град, ІІІ тричленен състав, насро-
чено за 27.01.2023 г. от 10 ч. Всеки, който има 
правен интерес, може да се присъедини към 
оспорването или да встъпи като страна наред с 
административния орган до началото на устните 
състезания при всяко положение на делото, без 
да има право да иска повтаряне на извършени 
процесуални действия. Присъединяването или 
встъпването по делото се извършва с подаването 
на писмена молба, към която следва да се при-
ложат два преписа.
7304

Административният съд – София-град, V 
тричленен състав, съобщава на основание чл. 181, 
ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, 
че по жалба от Сдружение „Асоциация на дърво-
добивните фирми в България“ против Решение 
№ 05-ОС от 2022 г. на министъра на околната 
среда и водите и по жалба от изпълнителния 
директор на Изпълнителната агенция по горите, 
насочена срещу т. 5 от същото решение, е образу-
вано адм. д. № 6560/2022 г. на Административния 
съд – София-град, V тричленен състав, насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
27.01.2023 г. от 10,45 ч.
7421

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че по 
постъпил протест от Минчо Николов – прокурор 

в Окръжната прокуратура – Стара Загора, с кой-
то се оспорва разпоредбата на чл. 54, III „Други 
услуги по Закона за устройство на територията“, 
т. 20 и 21 от Наредба № 31 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Чирпан, 
приета от Общинския съвет – Чирпан, е обра-
зувано адм. д. № 746/2022 г. Делото е насрочено 
за 19.01.2023 г. от 11,30 ч.
7321

Административният съд – Хасково, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админи-
стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че по 
постъпил протест на прокурор при Окръжната 
прокуратура – Хасково, срещу разпоредбата на 
чл. 6, ал. 6 и приложение № 1 в частта „.... Декла-
рацията да се подава до 31 октомври на предход-
ната година...“ от Наредба № 6 за определянето 
и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Харманли 
е образувано адм.д. № 1022/2022 г. по описа на 
Административния съд – Хасково, насрочено за 
11.01.2023 г. от 10,30 ч.
7313

Административният съд – Хасково, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че 
по протест на прокурор при Окръжната проку-
ратура – Хасково, срещу чл. 5, ал. 1, т. 4; т. 26 
от „Административни услуги по гражданската 
регистрация и актосъставяне“ на раздел IV от 
приложение № 1 към чл. 42, ал. 1; т. 3 от раздел 
VII „Други местни такси, определени със закон“ 
от приложение № 1 към чл. 42, ал. 1 от Наредба 
№ 10 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територи-
ята на община Свиленград, приета от Общин-
ския съвет – Свиленград, е образувано адм.д. 
№ 1024/2022 г. по описа на Административния 
съд – Хасково, насрочено за 1.02.2023 г. от 10,30 ч.
7315

Бургаският окръжен съд, търговско деловод-
ство, на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК призова-
ва Елена Льововна Родионова, без регистриран 
постоянен и настоящ адрес в Република Бъл-
гария, в двуседмичен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на 
съда, търговско отделение, на адрес гр. Бургас, ул. 
Александровска № 101, ет. 1, стая № 101, Съдебна 
палата, за да получи препис от исковата молба, 
подадена от Националната агенция за приходи-
те с правно основание чл. 216, ал. 1, т. 4 и 2 от 
ДОПК, по която е образувано т.д. № 329/2021 г. 
по описа на БОС, по което тя е ответник.
7415

Пазарджишкият окръжен съд съобщава на 
Уахеед-ур Рахман, гражданин на Ислямска репу-
блика Пакистан, роден на 5.04.1993 г., с неизвестен 
по делото адрес, в качеството му на ответник 
по гр.д. № 508/2022 г. да се яви в двуседмичен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в 
канцеларията на Окръжния съд – Пазарджик, 
за да получи препис от исковата молба с при-
ложенията, с правно основание чл. 62, ал. 5 от 
СК, подадена от Румен Георгиев Киров за детето 
Мелиса Уахеед-ур Рахман. В случай че не се яви, 
за да получи съдебните книжа в указания срок, 
съдът ще му назначи особен представител.
7247
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Варненският районен съд, гражданско от-
деление, 43-ти състав, уведомява Кани Гьозю-
док – гражданин на Република Турция, роден на 
8.03.1939 г., без адрес в Република България, че има 
качеството на ответник по гр.д. № 14131/2022 г. 
по описа на ВРС, образувано по искова молба 
на Лилия Алекова Гьозюдок, ЕГН 7409268753, с 
адрес: Варна, бул. Мария-Луиза № 26, ет. 2, ап. 20, 
с която против Кани Гьозюдок – гражданин на 
Република Турция, роден на 8.03.1939 г., без адрес 
в Република България, е предявен иск с правно 
основание чл. 49, ал. 1 СК за прекратяване на 
сключения между страните на 21.06.2001 г. в Репу-
блика Турция граждански брак с развод, като му 
указва, че в двуседмичен срок от обнародването 
на съобщението в „Държавен вестник“ следва да 
се яви в канцеларията на Районния съд – Варна, 
за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с 
исковата молба и приложенията към нея. В случай 
че ответникът не посочи съдебен адрес, делото 
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7290

Варненският районен съд, 40 състав, призо- 
вава Светлана Федоровна Финкел, ЕГН 8210020000, 
сега с неизвестен адрес, като ответник по пре-
дявения от „Енерго-Про Продажби“ – АД, иск с 
правно основание чл. 422 във връзка с чл. 415, ал. 1 
и чл. 124, ал. 1 от ГПК по гр. д. № 9098/2022 г. 
по описа на ВРС, 40 състав. Ответникът Свет-
лана Федоровна Финкел следва да посочи съ-
дебен адрес, в противен случай делото ще се 
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК, като 
указва на призованото лице, че в двуседмичен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
следва да се яви в съда, за да получи препис 
от исковата молба и приложенията от нея от 
деловодството на 40 състав на основание чл. 48,  
ал. 1 от ГПК.
7292

Районният съд – Димитровград, призовава 
Неджат Йоздемир с последен адрес Димитровград, 
ул. Петър Берон № 5, вх. В, ет. 03, ап. 005, община 
Димитровград, област Хасково, сега с неизвестен 
адрес, да се яви в съда на 12.12.2022 г. в 11,15 ч. 
като ответник по гр.д. № 20225610100937/2022 г., 
заведено от Невена Антонова Йоздемир. Ответ-
никът да посочи съдебен адрес, в противен слу-
чай делото ще се гледа при условията на чл. 48, 
ал. 2 ГПК.
7246

Районният съд – Сливен, уведомява Недрет 
Есмер, гражданка на Република Турция, родена 
на 18.02.1950 г., че срещу нея има заведено гр. д. 
№ 3637/2022 г. по описа на Сливенския райо-
нен съд от Халил Арифов Хасанов, като є се 
указва, че в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ трябва да се яви лично 
или да изпрати свой надлежно упълномощен 
представител в Сливенския районен съд, за да 
получи предназначените за нея книжа – препис от 
исковата молба и приложенията към нея. Ако не 
го стори, съдът ще є назначи особен процесуален 
представител на разноски на ищеца.
7389

Софийският районен съд кани ответника 
Станка Любенова Костадинова с ЕГН 5512156810, 
с адрес: София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 3, 
вх. Г, ап. 74, като ответник по гр.д. № 64692/2020 г. 
по описа на Софийския районен съд, 148 състав, 
да се яви в едномесечен срок от обнародването 

в „Държавен вестник“, за да получи препис от 
исковата молба и други книжа в сградата на 
Софийския районен съд, ГО, адрес – София, бул. 
Цар Борис ІІІ № 54, по посоченото гражданско 
дело със страни Благой Любенов Кръстев – ищец, 
и Богомил Любенов Кръстев и Станка Любенова 
Костадинова – ответници.
7381

Софийският районен съд, ІІ ГО, 172 състав, 
съобщава, че е образувано ч.гр.д. № 56271 по 
описа за 2022 г. по заявление за издаване на евро-
пейско удостоверение за наследство по Регламент 
(ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета, депозирано от заявителя Григор Коцев 
и Румяна Коцева като наследници на Юлиана 
Първанова Коцева, починала на 13.09.2022 г. в  
гр. София, в което Софийският районен съд 
указва на бенефициерите възможността им в 
едноседмичен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ да депозират по делото писмени 
становища по искането.
7382

Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 
139 състав, уведомява Браун Чъкс Джон, роден 
на 27.09.1982 г., че има качеството на ответник 
по гр.д. № 43039/2022 г. по описа на СРС, ІІІ 
ГО, 139 състав, образувано по предявен иск от 
Мирела Венелинова Джон, с административен 
адрес: София, ул. Неофит Рилски № 20, ет. 2, 
ап. 6, и му указва, че в двуседмичен срок от об-
народването в „Държавен вестник“ следва да се 
яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 139 състав, за 
връчване на съобщението по чл. 49, ал. 1 от СК 
ведно с исковата молба и приложенията към нея.
7383

Софийският районен съд, 37 състав, указва 
на Людмила Юриевна Левша, гражданин на 
Белорус, родена на 16.01.1981 г., че срещу нея е 
образувано гр.д. № 32910 по описа за 2022 г. по 
искане на Мирослав Стефанов Стефанов, като е 
длъжен в двуседмичен срок от обнародване на 
съобщението в „Държавен вестник“ да се яви в 
сградата на съда на адрес: София, бул. Цар Борис 
ІІІ № 54, за да получи исковата молба по делото 
за отговор в едномесечен срок.
7390 

Районният съд – Търговище, VІІІ състав, при-
зовава ответницата Анна Мария Шоеман – канад-
ска гражданка, родена на 8.07.1934 г., с неизвестен 
постоянен и настоящ адрес на територията на 
Република България, да се яви в канцеларията 
на Районния съд – Търговище – стая № 4, в дву-
седмичен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ за получаване на препис от искова молба 
и приложенията към нея за отговор по чл. 131 от 
ГПК по гр.д. № 1013/2022 г. по описа на Районния 
съд – Търговище. Гражданско дело № 1013/2022 г. 
по описа на Районния съд – Търговище, е заведено 
от Огнян Руменов Николов от гр. Търговище с 
правно основание чл. 49 от СК. В случай че не се 
яви за получаване на съдебните книжа в указания 
срок, съдът ще є назначи особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7419

Хасковският районен съд уведомява Ис-
мет Шабан, роден на 22.12.1987 г. в Република 
Гърция – ответник по гр.д. № 2427 по описа на 
Районния съд – Хасково, за 2022 г. с правно осно-
вание чл. 49, ал. 1 и 3 от СК, да се яви в съда в 
двуседмичен срок от обнародване на съобщението 
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в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ 
за получаване на съобщението с приложените 
книжа. Ако не се яви, за да получи съобщението 
с книжата в указания срок, те ще се приложат 
към делото и ще се считат за редовно връчени. 
Ответникът да посочи съдебен адрес, в проти-
вен случай делото ще се гледа при условията на 
чл. 48 от ГПК.
7420

Ямболският районен съд, гражданско отделе-
ние, уведомява Ирина Кравчинка Галишникова и 
Андрей Борисович Галишников, и двамата граж-
дани на Украйна, с неизвестни адреси, че същите 
са конституирани като заинтересовани страни 
по гр. д. № 2901/2022 г. по описа на PC – Ямбол, 
образувано на основание чл. 530 и следващите 
ГПК, за настаняване на детето Роман Галишни-
ков Андреевич, роден на 13.07.2007 г. в Днепър, 
Днепропетровски район, Днепропетровска област, 
Украйна, в семейството на близък – Свилен Ми-
хайлов Кехайов от гр. Ямбол, като им се указва, 
че в двуседмичен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ следва да се явят в деловодството 
на ЯРС за връчване на книжата по делото, а 
именно препис от молба, приложения към нея 
и призовката за насроченото за 27.01.2023 г. от 
10 ч. с.з., като им се указва правото да депозират 
писмено становище до датата на о.с.з. Заинтере-
сованите страни Ирина Кравчинка Галишникова 
и Андрей Борисович Галишников, и двамата 
граждани на Украйна, следва да посочат съдебен 
адрес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 48 ГПК.
7380

Окръжният съд – Кюстендил, обявява, че има 
образувано гр. д. № 542/2019 г., гражданско отделе-
ние, I състав, въз основа на постъпило мотивирано 
искане от Комисията за противодействие на ко-
рупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество срещу Николина Боянова Крумова, 
ЕГН 8802256593 (по ЗЗЛД), с постоянен адрес:  
гр. Дупница, ул. Васил Разсолков № 1, за отне-
мане в полза на държавата от Николина Боянова 
Крумова сумата в размер 19 306 лв., изтеглена на 
ATM от сметка IBAN № BG17UNCR70001521207987 
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Николи-
на Боянова Крумова. Първото открито съдебно 
заседание е на 23.02.2023 г. от 10 ч. в Съдебната 
палата на гр. Кюстендил. На основание чл. 225 от  
ГПК във връзка с чл. 159 от ЗПКОНПИ указва, че 
трети лица, които имат самостоятелни права върху 
предмета на спора, може да встъпят в делото, като 
предявят иск против двете страни. Предявяването 
на иск от трето лице се допуска до приключване 
на съдебното дирене в първата инстанция.
7423

Окръжният съд – Монтана, на основание 
чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд 
е образувано гр.д. № 377/2022 г. по предявено на 
20.10.2022 г. мотивирано искане (искова молба) 
от Комисията за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото иму-
щество, София, представлявана от Антон Томов 
Славчев, действащ в качеството на председател, 
за отнемане в полза на държавата на следното 
имущество на стойност 210  400 лв. от Пламен 
Цветанов Пелов, ЕГН 7007213227, с постоянен и 
настоящ адрес в гр. Монтана, местност Над село 

№ 801, и Бойка Петрова Пелова, ЕГН 7006173290, 
с постоянен и настоящ адрес в гр. Монтана, ул. 
Шести септември № 13, ет. 1, ап. 1, както следва:

Ha основание чл. 142, aл. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 141 от ЗПKOHПИ от Пламен Цветанов Пелов, 
ЕГН 7007213227, и Бойка Петрова Пелова, ЕГН 
7006173290, с цена на иска 106 600 лв.:

 – Лек автомобил, марка „Дайхатсу“, модел 
„Куоре“, рег. № М1121ВТ, рама JDAL251S001048923, 
номер на двигател без номер, с първоначална регис-
трация – 24.05.2006 г., придобит с Kaufvereinbarung 
от 28.11.2019 г. Пазарна стойност към настоящия 
момент в размер на 600 лв.

 – Товарен автомобил, марка „БМВ“, модел 
„X6 XДрайв 40Д“, с рег. № М3377ВТ, рама 
№ WBAKV410000Z75465, номер на двигател 
N57D30B59385472, с първоначална регистра-
ция – 10.06.2020 г., придобит с договор на 
8.06.2020 г. Пазарна стойност към настоящия 
момент в размер на 106 000 лв.

Ha основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПKOHПИ от Пламен Цветанов 
Пелов, ЕГН 7007213227, с цена на иска 103 800 лв.:

 – Сумата в размер на 29 400 лв., представля-
ваща наредени суми на трети лица, през 2019 г.;

 – Сумата в размер на 20 000 лв., представля-
ваща изтеглени суми през 2019 г.;

 – Сумата в размер на 54 400 лв., представля-
ваща изтеглени суми през 2020 г.

 Производството по делото е насрочено за раз-
глеждане в първо открито съдебно заседание на 
9.03.2023 г. от 10,30 ч. в Окръжния съд – Монтана.

 Съдът указва на заинтересованите лица, че мо-
гат да предявят своите претенции върху описаното 
имущество в двумесечен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7422

Силистренският окръжен съд на основание 
чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд 
е образувано гр. д. № 311/2022 г. по предявено на 
13.10.2022 г. мотивирано искане (искова молба) от 
Комисията за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество 
за отнемане в полза на държавата на следното 
имущество с цена на иска в размер 684 184,32 лв., 
както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Стоян Стефанов 
Стоянов, ЕГН 7312287987, с цена на иска в размер 
655 984,32 лв., в т.ч.:

 – Сумата в размер 100 лв., представляваща 
равностойността на отчуждените дружествени 
дялове от капитала на „Корект Партнърс Бълга-
рия“ – ЕООД, ЕИК 202377297, седалище и адрес 
на управление: гр. Пловдив, район „Централен“, 
бул. Марица № 182.

 – Сумата в размер 5000 лв., представляваща 
равностойността на отчуждените дружестве-
ни дялове от капитала на „Корект Партнърс 
Транс“ – ЕООД, ЕИК 202834657, седалище и 
адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос“, 
ул. Граф Игнатиев № 23.

 – Сумата в размер 100 лв., представляваща 
равностойността на отчуждените дружествени 
дялове от капитала на „СГМ – 1“ – ЕООД, ЕИК 
201457858, седалище и адрес на управление: гр. 
София, район „Младост“, бул. Александър Мали-
нов № 51, вх. Б, ет. 1, ап. Б26 – магазин.
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 – Сумата в размер 2900 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил, марка „Пежо“, модел „307“, 
рег. № ТХ 3487 АК, дата на първоначална регис-
трация 10.01.2005 г., рама № VF33HRFNF83908639, 
двигател № PSARFN10LH2Z1212733. Придобит на 
12.09.2015 г. и отчужден на 20.10.2015 г.

 – Сумата в размер общо 23 000 лв., пред-
ставляваща изтеглени в брой и на АТМ ус-
тройства през 2012 г. от разплащателна сметка 
№ BG27FINV91501000033847 в „ПИБ“ – АД, от-
крита на 2.08.2007 г., активна, с титуляр Стоян 
Ст. Стоянов, парични средства с произход – лични 
вноски и вноски от трети лица, непреобразувани 
в друго имущество.

 – Сумата в размер общо 451 170,63 лв., 
представляваща изтеглени в брой и на АТМ ус-
тройства през 2013 г. от разплащателна сметка 
№ BG27FINV91501000033847 в „ПИБ“ – АД, от-
крита на 2.08.2007 г., активна, с титуляр Стоян 
Ст. Стоянов, парични средства с произход – лични 
вноски и вноски от трети лица, непреобразувани 
в друго имущество.

 – Сумата в размер общо 135 596,07 лв., 
представляваща изтеглени в брой и на АТМ ус-
тройства през 2014 г. от разплащателна сметка 
№ BG27FINV91501000033847 в „ПИБ“ – АД, от-
крита на 2.08.2007 г., активна, с титуляр Стоян 
Ст. Стоянов, парични средства с произход – лични 
вноски и вноски от трети лица, непреобразувани 
в друго имущество. 

 – Сумата общо в размер 1186 ,85 лв. , 
представляваща изтеглени на АТМ устрой-
ства през 2012 г. от разплащателна сметка 
№ BG66FINV91501000036637 в „ПИБ“ – АД, от-
крита на 7.08.2007 г., активна, с титуляр Стоян Ст. 
Стоянов, парични средства с произход – лични 
вноски и вноски от трети лица, непреобразувани 
в друго имущество. 

 – Сумата в размер общо 986,75 лв., пред-
ставляваща изтеглени в брой и на АТМ ус-
тройства през 2013 г. от разплащателна сметка 
№ BG66FINV91501000036637 в „ПИБ“ – АД, 
открита на 7.08.2007 г., активна, с титуляр Стоян 
Ст. Стоянов, парични средства с произход – лич-
ни вноски, непреобразувани в друго имущество. 

 – Сумата общо в размер 15 279,58 лв., пред-
ставляваща погасителни вноски по кредитна 
карта в „Юробанк България“ – АД, открита на 
6.02.2017 г., активна, с титуляр Стоян Ст. Стоянов. 

 – Сумата в размер общо 6417,90 лв., предста-
вляваща вноски и изтеглени в брой през 2016 г. 
от сметка № BG 65 UNCR70001522577539 в „Уни- 
Кредит Булбанк“ – АД, открита на 28.03.2016 г., 
активна, с титуляр Стоян Ст. Стоянов, парични 
средства с произход – лични вноски и вноски от 
трети лица, непреобразувани в друго имущество.

 – Сумата общо в размер 13 045 лв., представля-
ваща изтеглени в брой и на АТМ устройства през 
2017 г. от сметка № BG 65 UNCR70001522577539 
в „УниКредит Булбанк“ – АД, открита на 
28.03.2016 г., активна, с титуляр Стоян Ст. Стоя-
нов, парични средства с произход – лични вноски 
и вноски от трети лица, непреобразувани в друго 
имущество. 

 – Сумата общо в размер 460 лв., представля-
ваща изтеглени на АТМ устройства през 2018 г. 
от сметка № BG 65 UNCR70001522577539 в „Уни- 
Кредит Булбанк“ – АД, открита на 28.03.2016 г., 
активна, с титуляр Стоян Ст. Стоянов, парични 

средства с произход – лични вноски, непреобра-
зувани в друго имущество.

 – Сумата общо в размер 741,54 лв., пред-
ставляваща погасителни вноски по кредит през 
2014 г. съгласно договор № 313775/26.05.2014 г.

От „Корект Импекс“ – ЕООД, ЕИК 202834753, 
на основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 с цена 
на иска в размер 22 000 лв., в т.ч.:

 – Недвижим имот, а именно: дворно място 
с площ 2350 кв. м в с. Алеково, ул. Ал. Стам-
болийски, община Алфатар, област Силистра, 
съставляващо ПИ с № 383 в кв. 39 и 38 по РП 
на с. Алеково, одобрен със Заповед № 09-34 от 
29.01.1985 г., за което са отредени: парцел IV с 
площ 755 кв. м в кв. 39, в който имотът участва 
изцяло, при съседи и граници: улица от север, 
имот № III-382 от запад, имот № XVII-383 от 
юг и имот № V-384 от изток; парцел № XVII с 
площ 890 кв. м в кв. 39, в който имотът участ-
ва изцяло, при съседи и граници: улица от юг, 
имот № IV-383 от север, имот № XVI от запад и 
имот № XVIII-383 от запад, ведно с построената 
в този парцел едноетажна жилищна сграда от 
три стаи, маза и стопански постройки, и парцел 
XXII с площ 545 кв. м в кв. 38, в който имотът 
участва изцяло, при съседи и граници: улица 
от юг, имот № V-123 от север, имот № XXI от 
запад и имот № XXIII-383 от запад, придобит 
с нотариален акт № 95, том І, рег. № 839, дело 
№ 42 от 5.02.2015 г. (акт № 60, том 2, дело № 178 
от 2015 г. на СВ – Силистра). Пазарна стойност 
към настоящия момент – 10 000 лв.

 – Недвижим имот, а именно: дворно място с 
площ 2360 кв. м в с. Алеково, община Алфатар, 
област Силистра, съставляващо ПИ с № 382 в 
кв. 39 по РП на с. Алеково, одобрен със Заповед 
№ 09-34 от 29.01.1985 г., за което са отредени: 
парцел III с площ 920 кв. м, в който имотът 
участва изцяло, при съседи и граници: улица от 
север, имот № II-381 от запад, имот № XVIII-382 
от юг и имот № IV-383 от изток; и парцел XVIII с 
площ 1380 кв. м, в който имотът участва изцяло, 
с неуредени сметки за предвидени за предаване 
към улица 60 кв. м, при съседи и граници: улица 
от юг, имот № III-382 от север, имот № II-381 
от запад и имот № XVII-383 от изток, ведно с 
построената в този парцел двуетажна масивна 
жилищна сграда със застроена площ 63 кв. м и 
РЗП 126 кв. м, състояща се от: първи етаж – три 
помещения и коридор; и втори етаж – четири стаи 
и салон, придобит с нотариален акт № 94, том 1, 
рег. № 838, дело № 48 от 5.02.2015 г. (акт № 51, 
том 2, дело № 170 от 2015 г. на СВ – Силистра), 
придобит чрез покупко-продажба. Пазарна стой-
ност към настоящия момент – 10 000 лв.

 – Лек автомобил, марка „Рено“, модел 
„Меган сценик“, рег. № ТХ 5497 АМ, дата 
на първоначална регистрация 30.07.2007 г., 
р ама  № V F1 JMSE0 637 2 9 78 79 ,  д ви г а т е л 
№ K9KP732D261511, придобит с договор от 
23.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия 
момент – 2000 лв.

От „Корект Импекс“ – ЕООД, ЕИК 202834753, 
на основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 
6200 лв., в т.ч.:

 – Сумата в размер 3000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуж-
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даване на товарен автомобил, марка „Пежо“, 
модел „Партнер“, с рег. № ТХ 4773 АМ, дата на 
първоначална регистрация 28.06.2004 г., рама 
№ VF3GBWJYB96076523, двигател без номер, 
отчужден с договор от 10.01.2019 г.

 – Сумата в размер 3200 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил, марка „Пежо“, модел „406“, с 
рег. № ТХ 4918 АМ, дата на първоначална регис-
трация 15.07.2002 г., рама № VF38E4HXF81499840, 
двигател № 10DZ174021516, регистриран на името 
на дружеството до 26.08.2015 г.

Производството по делото е насрочено за раз-
глеждане в първо открито съдебно заседание на 
14.03.2023 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Силистра.

В двумесечен срок от обнародването на насто-
ящото обявление в „Държавен вестник“ третите 
заинтересовани лица могат да предявят своите 
претенции върху имуществото.
7312

Хасковският окръжен съд на основание 
чл. 679, ал. 2 ТЗ призовава НАП – София, гр. 
София, бул. Дондуков № 52, кредитор на „АЖУР 
2009“ – ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК 200785916, 
със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, 
ул. Илинден № 24 – 30, вх. Б, ет. 1, ап. 4 (длъжник 
в производството по дело по несъстоятелност 
№ 53/2016 г. по описа на съда), да се яви на 
12.12.2022 г. в 11 ч. за участие в открито съдебно 
заседание по ч.т.д. № 70/2022 г. по описа на Ок-
ръжния съд – Хас ково, за разглеждане на молба 
на „ПроКредит Банк“ (България) – ЕАД – София, 
за отмяна на решение на събрание на кредиторите 
на „АЖУР 2009“ – ЕООД, по дело по несъстоя-
телност № 53/2016 г., проведено на 13.06.2022 г.
7293

Хасковският окръжен съд на основание 
чл. 679, ал. 2 ТЗ призовава „Тод Транс“ – ЕООД, 
гр. Стара Загора, ул. Г. С. Раковски № 144, ап. 15, 
кредитор на „АЖУР 2009“ – ЕООД, в несъстоя-
телност, ЕИК 200785916, със седалище и адрес на 
управление: гр. Хасково, ул. Илинден № 24 – 30, 
вх. Б, ет. 1, ап. 4 (длъжник в производството по 
дело по несъстоятелност № 53/2016 г. по описа 
на съда), да се яви на 12.12.2022 г. в 11 ч. за 
участие в открито съдебно заседание по ч.т.д. 
№ 70/2022 г. по описа на Окръжния съд – Хас-
ково, за разглеждане на молба на „ПроКредит 
Банк“ (България) – ЕАД – София, за отмяна на 
решение на събрание на кредиторите на „АЖУР 
2009“ – ЕООД, по дело по несъстоятелност 
№ 53/2016 г., проведено на 13.06.2022 г.
7294

Хасковският окръжен съд на основание чл. 679, 
ал. 2 ТЗ призовава ЕВН, гр. Пловдив, ул. Хр. Г. 
Данов № 37, кредитор на „АЖУР 2009“ – ЕООД, 
в несъстоятелност, ЕИК 200785916, със седалище 
и адрес на управление: гр. Хасково, ул. Илинден 
№ 24 – 30, вх. Б, ет. 1, ап. 4 (длъжник в производ-
ството по дело по несъстоятелност № 53/2016 г. по 
описа на съда), да се яви на 12.12.2022 г. в 11 ч. 
за участие в открито съдебно заседание по ч.т.д. 
№ 70/2022 г. по описа на Окръжния съд – Хас-
ково, за разглеждане на молба на „ПроКредит 
Банк“ (България) – ЕАД – София, за отмяна на 
решение на събрание на кредиторите на „АЖУР 
2009“ – ЕООД, по дело по несъстоятелност 
№ 53/2016 г., проведено на 13.06.2022 г.
7295

Хасковският окръжен съд на основание чл. 679, 
ал. 2 ТЗ призовава Васил Иванов Захариев, гр. 
Хасково, ул. Лозарска № 19, кредитор на „АЖУР 
2009“ – ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК 200785916, 
със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, 
ул. Илинден № 24 – 30, вх. Б, ет. 1, ап. 4 (длъжник 
в производството по дело по несъстоятелност 
№ 53/2016 г. по описа на съда), да се яви на 
12.12.2022 г. в 11 ч. за участие в открито съдебно 
заседание по ч.т.д. № 70/2022 г. по описа на Ок-
ръжния съд – Хас ково, за разглеждане на молба 
на „ПроКредит Банк“ (България) – ЕАД – София, 
за отмяна на решение на събрание на кредиторите 
на „АЖУР 2009“ – ЕООД, по дело по несъстоя-
телност № 53/2016 г., проведено на 13.06.2022 г.
7296

Хасковският окръжен съд на основание чл. 679, 
ал. 2 ТЗ призовава „В и К“ – ЕАД, гр. Хасково, ж.к. 
Орфей 27А, кредитор на „АЖУР 2009“ – ЕООД, 
в несъстоятелност, ЕИК 200785916, със седалище 
и адрес на управление: гр. Хасково, ул. Илинден 
№ 24 – 30, вх. Б, ет. 1, ап. 4 (длъжник в производ-
ството по дело по несъстоятелност № 53/2016 г. по 
описа на съда), да се яви на 12.12.2022 г. в 11 ч. 
за участие в открито съдебно заседание по ч.т.д. 
№ 70/2022 г. по описа на Окръжния съд – Хас-
ково, за разглеждане на молба на „ПроКредит 
Банк“ (България) – ЕАД – София, за отмяна на 
решение на събрание на кредиторите на „АЖУР 
2009“ – ЕООД, по дело по несъстоятелност 
№ 53/2016 г., проведено на 13.06.2022 г.
7297

Хасковският окръжен съд на основание чл. 679, 
ал. 2 ТЗ призовава Георги Борисов Георгиев, с. 
Клокотница, кредитор на „АЖУР 2009“ – ЕООД, 
в несъстоятелност, ЕИК 200785916, със седалище 
и адрес на управление: гр. Хасково, ул. Илинден 
№ 24 – 30, вх. Б, ет. 1, ап. 4 (длъжник в производ-
ството по дело по несъстоятелност № 53/2016 г. по 
описа на съда), да се яви на 12.12.2022 г. в 11 ч. 
за участие в открито съдебно заседание по ч.т.д. 
№ 70/2022 г. по описа на Окръжния съд – Ха-
сково, за разглеждане на молба на „ПроКредит 
Банк“ (България) – ЕАД – София, за отмяна на 
решение на събрание на кредиторите на „АЖУР 
2009“ – ЕООД, по дело по несъстоятелност 
№ 53/2016 г., проведено на 13.06.2022 г.
7298

Хасковският окръжен съд на основание чл. 679, 
ал. 2 ТЗ призовава Георги Виденов Тонев, гр. 
София, ж.к. Младост № 1, бл. 54А, вх. 1, ап. 6, 
кредитор на „АЖУР 2009“ – ЕООД, в несъстоя-
телност, ЕИК 200785916, със седалище и адрес на 
управление: гр. Хасково, ул. Илинден № 24 – 30, 
вх. Б, ет. 1, ап. 4 (длъжник в производството по 
дело по несъстоятелност № 53/2016 г. по описа 
на съда), да се яви на 12.12.2022 г. в 11 ч. за 
участие в открито съдебно заседание по ч.т.д. 
№ 70/2022 г. по описа на Окръжния съд – Хас-
ково, за разглеждане на молба на „ПроКредит 
Банк“ (България) – ЕАД – София, за отмяна на 
решение на събрание на кредиторите на „АЖУР 
2009“ – ЕООД, по дело по несъстоятелност 
№ 53/2016 г., проведено на 13.06.2022 г.
7299

Софийският градски съд, търговско отделение, 
VІ-5 състав, ч.т.д. № 2065/2022 г., на основание 
чл. 679 от ТЗ призовава кредиторите от събрание 
на кредиторите на „44бит“ – ЕООД (н), ЕИК 
202740485, по т.д. № 8992/2016 г. по описа на Со-
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фийския градски съд, търговско отделение, VІ-2 
състав, да се явят в заседание на 15.12.2022 г. 
от 15,30 ч. по т.д. № 2065/2022 г. по описа на 
Софийския градски съд, търговско отделение, 
VІ-5 състав, образувано по искане на „Уотърфол 
Къмпани“ – ЕООД, на основание чл. 679, ал. 1 
от ТЗ, за отмяна на решенията на събранието 
на кредиторите на „44бит“ – ЕООД (н), ЕИК 
202740485. Заседанието ще се проведе в Софийския 
градски съд, София, бул. Витоша № 2.
7363

Софийският градски съд заличава на осно-
вание чл. 75, ал. 6 от Закона за адвокатурата 
„Адвокатско дружество Барбалова & Симеонова“, 
регистрирано по ф.д. № 271/2013 г. на СГС, със 
седалище и адрес на дружеството: София, бул. 
Витоша № 4, ет. 1.
7436

Софийският градски съд с решение от 
29.03.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от 
ЗПП вписва промени по ф.д. № 18/2017 г. на По-
литическа партия с наименование „ДВИЖЕНИЕ 
ДА БЪЛГАРИЯ“, както следва: Вписва избор 
на Христо Любомиров Иванов за председател 
на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“. Вписва 
изменения и допълнения в Устава на Полити-
ческа партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ 
на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 3 
ЗПП, както са приети на втората Национална 
конференция, състояла се на 29.01.2022 г. Вписва 
избор на нов Национален съвет на Политическа 
партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ в следния 
състав от 61 (шестдесет и един) членове, както 
следва: Александра Красимирова Стеркова, Алек-
сандър Пламенов Кръстев, Алина Добромирова 
Добрева, Ангел Стефанов Гяуров, Ангел Петров 
Нейчев, Антоанета Димитрова Цонева, Антонина 
Минчева Душева, Атанас Владиславов Славов, 
Биляна Любомирова Русева, Бистра Чавдарова 
Гелева, Божидар Пламенов Божанов, Бойко 
Георгиев Димитров, Борислав Георгиев Ганчев, 
Боян Димитров Юруков, Велислав Светославов 
Николаев, Веселин Йорданов Калановски, Весе-
лина Стефанова Александрова, Веселка Петро-
ва Христамян, Владимир Любомиров Колев, 
Владислав Димитров Иванов, Георги Пламенов 
Илиев, Георги Станимиров Няголов, Георги Геор-
гиев Чичков, Даниел Михайлов Неделчев, Делчо 
Лазаров Камарски, Деян Василев Мотов, Димитър 
Георгиев Найденов, Елена Христова Церовска, 
Емил Емилов Георгиев, Енчо Иванов Динев, Злат-
ко Стефанов Куртев, Ивайло Николаев Мирчев, 
Иван Десимиров Кулин, Иво Николов Ников, 
Йордан Йорданов Йорданов, Константин Петров 
Павлов, Кристина Николаева Касабова, Линда 
Бойкова Христова, Любена Димитрова Чолако-
ва, Манол Костадинов Пейков, Мария Динкова 
Захариева, Мартин Евгениев Димитров, Михаил 
Детелинов Паргов, Михал Руменов Сотиров, Мус-
тафа Мустафа Емин, Надежда Димитрова Бачева, 
Надежда Георгиева Йорданова, Николай Емилов 
Христов, Павел Рафаилов Златаров, Светозар 
Иванов Маджов, Свилен Цонев Андреев, Свилен 
Желев Желев, Сева Тони Памукчиева, Симеон 
Борисов Ставрев, София Лубани-Караначева, 
Стела Димитрова Николова, Стефан Любомиров 
Тафров, Таня Койчева Андреева, Теодор Стойчев 
Михайлов, Яна Веселинова Тодоранова. Вписва 
нов Изпълнителен съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ 
ДА БЪЛГАРИЯ“ в следния състав от 14 (чети-

ринадесет) членове, както следва: Антоанета 
Димитрова Цонева, Антонина Минчева Душева, 
Атанас Владиславов Славов, Божидар Пламенов 
Божанов, Бойко Георгиев Димитров, Веселина 
Стефанова Александрова, Елена Христова Церов-
ска, Златко Стефанов Куртев, Ивайло Николаев 
Мирчев, Константин Петров Павлов, Надежда 
Георгиева Йорданова, Стела Димитрова Николо-
ва, Христо Любомиров Иванов, Яна Веселинова 
Тодоранова. Вписва нов състав на Националната 
контролна комисия на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА 
БЪЛГАРИЯ“, както следва: редовни членове: 
Александър Нелчев Иванов, Веселина Георгиева 
Панайотова, Георги Богданов Биволарски, Жули-
ета Николаева Мандажиева, Любомир Георгиев 
Кирилов, Николай Георгиев Янев, Юри Богомилов 
Катанов; резервни членове: Велислава Петрова 
Паскалева, Веселина Атанасова Гайдарджиева, 
Димитър Викторов Атанасов. 
7437

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на юридическо лице 
с нестопанска цел „Сдружение „РЛСПЗ Светлина“, 
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 
от устава на сдружението свиква извънредно общо 
събрание (ИОС) на 30.12.2022 г. от 10,30 ч. в Со-
фия, бул. Цар Борис ІІІ № 23, при следния дневен 
ред: 1. освобождаване на досегашния състав на 
управителния съвет на сдружението; проект за 
решение – ИОС освобождава досегашния състав 
на управителния съвет на сдружението; 2. освобож-
даване от отговорност на досегашния управителен 
съвет; проект за решение – ИОС освобождава от 
отговорност членовете на досегашния управителен 
съвет; 3. приемане решение за промяна името на 
сдружението; проект за решение – ИОС променя 
името на сдружението на „Сдружение „Светлина 
София 94“ (Сдружение „СС94“); 4. приемане на нов 
устав на сдружението; проект за решение – ИОС 
приема нов устав на сдружението; 5. избор на 
нов състав на управителния съвет и нов предсе-
дател на УС; проект за решение – ИОС приема 
новия състав на УС и нов председател на УС; 6. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ извънредното общо събрание ще се 
проведе същия ден от 11,30 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
7342 

165. – Управителният съвет на Българския 
антарктически институт, София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС от 11.11.2022 г. 
свиква редовно общо събрание на 17.01.2023 г. 
(вторник) от 17,30 ч. в заседателната зала на 
Националния център за полярни изследвания 
(ректорат на СУ „Св. Кл. Охридски“, северно 
крило, ет. 5) при следния дневен ред: 1. приемане 
на годишния отчет; 2. приемане на финансовия 
отчет; 3. приемане на плана и бюджета на сдру-
жението за следващата година; 4. разни.
7311

85. – Адвокатският съвет на Адвокатската 
колегия – Велико Търново, на основание чл. 81 
и 82 от Закона за адвокатурата свиква редовно 
общо събрание на колегията на 28.01.2023 г. (събо-
та) от 8,30 ч. в голямата зала на Община Велико 
Търново при следния дневен ред: 1. разглеждане 
отчета за дейността на адвокатския съвет през 



СТР.  80  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 93

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.

Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg 
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:

BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс Принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

отчетната 2022 г. и вземане на решения по него; 
2. разглеждане доклада на контролния съвет за 
дейността му през 2022 г.; 3. разглеждане отчета 
на дисциплинарния съд за дейността му през 
2022 г.; 4. приемане на бюджета на колегията 
за финансовата 2023 г.; 5. избиране на делегати 
за общото събрание на адвокатите от страната 
за 2023 г.
7372

307. – Управителният съвет на Туристическо 
дружество „Орфей – 1970“ – Девин, на основа-
ние чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от 
устава на сдружението свиква отчетно-изборно 
общо събрание на 31.12.2022 г. от 15 ч. в хижа 
„Орфей“ – с. Борино, община Борино, област 
Смолян, при следния дневен ред: 1. отчет на УС 
за 2021 г., приемане на отчета на УС за 2021 г. и 
освобождаване от отговорност на членовете на 
УС за дейността им през 2021 г.; 2. отчет на КС 
за 2021 г., приемане на отчета на КС за 2021 г. 
и освобождаване от отговорност на членовете 
на КС за дейността им през 2021 г.; 3. обсъж-
дане и приемане на годишен финансов отчет 
за 2021 г. на сдружението; 4. избор на нов член 
на управителния съвет на сдружението поради 
подадена оставка; 5. избор на делегат за ОС на 
БТС; 6. други. При липса на кворум в обявения 
час на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието 
ще започне един час по-късно на същото място 
и при същия дневен ред независимо от броя на 
присъстващите членове.
7314

1. – Настоятелството на НЧ „Романо 
дром – 2002“ – гр. Добрич, на основание чл. 26 
от ЗЮЛНЦ, чл. 15 от ЗНЧ и чл. 19 от устава 
съобщава на всички членове на читалището с 
право на глас, че редовното отчетно събрание 
ще се проведе на 14.01.2023 г. от 16,30 ч. в кон-
ферентната зала на х-л „България“ при следния 
дневен ред: 1. приемане на нови и освобожда-
ване на стари членове; 2. отчет за дейността 
на читалището и финансов отчет за периода от 
1.01.2022 г. до 31.12.2022 г.; 3. приемане на про-
грама за дейността на читалището през 2023 г.; 4. 
други. Присъствието на всички членове с право 
на глас е задължително.
7335

74. – Съветът на Адвокатската колегия – Раз-
град, на основание чл. 81, ал. 1 и 2 от Закона за 
адвокатурата (ЗА) свиква редовно общо отчетно 
събрание на адвокатите при Разградската адво-
катска колегия на 28.01.2023 г. от 9 ч. в залата на 
хотел „Централ“ – Разград, при следния дневен 
ред: 1. отчет за дейността на САК през отчетната 
2022 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на 
дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджета на 
САК за финансовата 2023 г.; 5. избор на делегати 
за общото събрание на адвокатите в страната; 6. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 81, 

ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе същия ден 
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред 
независимо от броя на присъстващите членове 
на колегията. Поканват се всички членове на 
Разградската адвокатска колегия да участват в 
събранието лично или чрез писмено упълномощен 
представител по реда на ЗА.
7261

266. – Адвокатският съвет на Адвокатската 
колегия – Стара Загора, на основание чл. 81 
от Закона за адвокатурата във връзка с Реше-
ние № 161 от 10.11.2022 г. свиква редовно общо 
събрание на адвокатите при Адвокатската 
колегия – Стара Загора, на 28 и 29.01.2023 г. 
(събота и неделя) от 9 ч. в заседателната зала 
на адвокатската колегия в гр. Стара Загора, ул. 
Пазарска № 35, ет. 2 при следния дневен ред: 
1. отчет за дейността на САК през 2022 г.; 2. 
финансов отчет на САК за 2022 г.; 3. доклад на 
контролния съвет за упражняване на бюджета и 
стопанисване на имуществото на колегията през 
2022 г.; 4. отчет на дисциплинарния съд за 2022 г.; 
5. разисквания по отчетите; 6. извършване на 
основен ремонт на канторите, намиращи се в гр. 
Стара Загора, ул. Кольо Ганчев № 64; 7. обсъждане 
на възможностите за финансиране на основен 
ремонт на канторите – чрез средства от фонд 
„Резервен“ и чрез заем от ВАдвС; 8. приемане на 
бюджет на САК за 2023 г.; 9. избор на делегати 
за общото събрание на адвокатите в страната. 
На основание чл. 81, ал. 4 от ЗА при липса на 
кворум събранието ще се проведе същия ден, на 
същото място от 10 ч. и при същия дневен ред 
независимо от броя на присъстващите членове 
на колегията. Поканват се всички членове на 
колегията да участват в събранието лично или 
чрез писмено упълномощен представител по 
реда на Закона за адвокатурата.
7370

86. – Съветът на Адвокатската колегия – Шу-
мен, на основание чл. 81, ал. 2 от ЗА свиква 
редовно годишно отчетно общо събрание на 
Адвокатската колегия – Шумен, на 28.01.2023 г. 
в 9 ч. в хотел „Шумен“ при следния дневен ред: 
1. отчет за дейността на адвокатския съвет през 
отчетната 2022 г. и вземане на решения по него; 
2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисци-
плинарния съд; 4. приемане на бюджет на съвета 
на колегията за финансовата 2023 г.; 5. избор на 
делегати за общото събрание на адвокатите в 
страната. След обнародване на поканата в днев-
ния ред задължително ще се включат въпроси по 
писмено искане на 1/3 от членовете на колегията, 
направено най-малко 20 дни преди датата на об-
щото събрание. При липса на кворум събранието 
се отлага с един час и се провежда независимо 
от броя присъстващи членове.
7417


