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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Решение	за	промяна	в	състава	на	Ко-
мисията	за	прякото	участие	на	граж-
даните	 и	 взаимодействието	 с	 граж-
данското	общество	 2

	Решение за	 промяна	 в	 състава	 на	
Комисията	по	правата	на	човека,	ве-
роизповеданията	и	жалбите	на	граж-
даните	 2

	Решение	 за	 създаване	 на	 Временна	
комисия	 за	 установяване	 на	 всички	
факти	 и	 обстоятелства,	 свързани	
с	 подписването	 и	 прекратяването	
на	Меморандума	 за	 1	 млрд.	 долара	 с	
GEMCORP	 HOLDINGS	 LIMITED	 и	 IP3	
CORPORATION	 от	 правителството	 с	
министър-председател	Кирил	Петков	 3

Президент на Републиката

	Указ № 263	 за	освобождаване	на	Ни-
колай	Христов	Янков	от	длъжността	
извънреден	и	пълномощен	посланик	на	
Република	България	в	Република	Азер-
байджан	 3

	Указ № 264	за	назначаване	на	Руслан	
Василев	Стоянов	за	извънреден	и	пъл-
номощен	посланик	на	Република	Бълга-
рия	в	Република	Азербайджан	със	седа-
лище	в	гр.	Баку	 3

Министерски съвет

	Постановление № 372	от	24	ноември	
2022	 г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	на	
Постановление	№	64	на	Министерския	
съвет	от	2016	г.	за	условията	и	реда	
за	 утвърждаване	на	 броя	на	приема-
ните	за	обучение	студенти	и	докто-
ранти	в	държавните	висши	училища	и	
за	приемане	на	Списък	на	приоритет-
ните	професионални	направления	и	на	
Списък	на	защитените	специалности	 4

	Постановление № 373	от	24	ноември	
2022	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
трансфери	по	бюджетите	на	общини-
те	за	2022	г.	за	изплащане	на	допълни-
телно	възнаграждение	за	постигнати	
резултати	от	труда	на	директорите	

на	общинските	детски	градини,	учили-
ща,	центрове	за	подкрепа	за	личностно	
развитие	 и	 центрове	 за	 специал-
на	образователна	подкрепа	 4

	Постановление № 374	от	24	ноември	
2022	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи/трансфери	за	2022	г.	за	изпла-
щане	на	стипендии	и	на	еднократно	
финансово	 подпомагане	 по	 Програма-
та	на	мерките	за	 закрила	на	деца	с	
изявени	дарби	от	държавни,	общински	
и	частни	училища	през	2022	г.,	приета	
с	Постановление	№	94	 на	Министер-
ския	съвет	от	2022	г.	 12

	Постановление № 375 от	24	ноември	
2022	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Постановление	 №	225	 на	 Министер-
ския	 съвет	 от	 2022	г.	 за	 одобряване	
на	допълнителни	разходи	по	бюджета	
на	Министерството	на	иновациите	и	
растежа	за	2022	г.	 13

	Постановление № 376	от	24	ноември	
2022	 г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	на	
Постановление	 №	205	 на	 Министер-
ския	 съвет	 от	 2022	г.	 за	 одобряване	
на	допълнителни	разходи	по	бюджета	
на	 Министерството	 на	 финансите
за	2022	г.	 13

	Постановление № 377	от	24	ноември
2022	 г.	 за	 извършване	на	промяна	на	
утвърдения	със	Закона	за	държавния	
бюджет	 на	 Република	 България	 за	
2022	г.	максимален	размер	на	ангажи-
ментите	за	разходи,	които	могат	да	
бъдат	поети	през	2022	г.	по	бюджета
на	Министерството	на	отбраната	 13

	Постановление № 378	от	24	ноември	
2022	 г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	на	
Постановление	 №	104	 на	 Министер-
ския	 съвет	 от	 2022	г.	 за	 одобряване	
на	допълнителни	разходи	по	бюджета	
на	 Министерството	 на	 отбраната
за	2022	г.		 14

	Постановление № 379	от	24	ноември	
2022	 г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	разходи	по	бюджета	на	Министер-
ството	на	отбраната	за	2022	г.	 14
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НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията за прякото 
участие на гражданите и взаимодействието 

с гражданското общество

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 от Конституцията на Република България 
и чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника 
за организацията и дейността на Народното 
събрание

Р Е Ш И :
1. Освобождава Калина Бориславова Кон-

стантинова като член на Комисията за прякото 
участие на гражданите и взаимодействието с 
гражданското общество.

2. Избира Андрей Иванов Цеков за член 
на Комисията за прякото участие на граж-
даните и взаимодействието с гражданското 
общество.

Решението е прието от 48-ото Народно съб-
рание на 23 ноември 2022 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

7522

	Постановление № 380	 от	 24	 ноем-
ври	2022	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	 на	 външните	 работи	 за
2022	г.	 15

	Постановление № 381	 от	 24	 ноем-
ври	2022	г.	за	изменение	и	допълнение	
на	Правилника	за	прилагане	на	Закона	
за	отбраната	и	въоръжените	сили	на	
Република	 България,	 приет	 с	 Поста-
новление	№	46	на	Министерския	съвет	
от	2010	г.		 15

	Решение № 931	от	24	ноември	2022	г.	
за	определяне	на	дните	за	религиозни	
празници	 на	 вероизповеданията,	 раз-
лични	от	Източноправославното,	през	
2023	г.	 19

	Меморандум	за	разбирателство	от-
носно	подкрепа	за	проекти	на	ЕС	меж-
ду	правителството	на	Република	Бъл-
гария	и	Европейската	инвестиционна
банка	 20

Министерство 
на здравеопазването

	Договор № РД-НС-01-4-15	 от	 23	 но-
ември	2022	г.	за	изменение	и	допълне-
ние	 на	 Националния	 рамков	 договор	
за	 медицинските	 дейности	 между	
Националната	 здравноосигурителна	
каса	 и	 Българския	 лекарски	 съюз	 за
2020	–	2022	г.		 43

Министерство 
на транспорта и съобщенията

	Правилник	 за	 изменение	 на	Правил-
ника	 за	 устройството	 и	 дейността	
на	държавно	предприятие	„Национал-
на	 компания	 „Железопътна	 инфра-
структура“		 53

Министерство  
на образованието и науката

	Наредба № 24	 от	 3	 ноември	 2022	г.	
за	 придобиване	 на	 квалификация	 по	
професията	„Монтьор	по	комуникаци-
онни	системи“	 53

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по пра-
вата на човека, вероизповеданията и жалбите 

на гражданите

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 от Конституцията на Република България 
и чл.18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника 
за организацията и дейността на Народното 
събрание

Р Е Ш И :

1. Освобождава Андрей Иванов Цеков 
като член на Комисията по правата на 
човека, вероизповеданията и жалбите на 
гражданите.

2. Избира Калина Бориславова Констан-
тинова за член на Комисията по правата 
на човека, вероизповеданията и жалбите на 
гражданите.

Решението е прието от 48-ото Народно 
съб рание на 23 ноември 2022 г. и е подпе-
чатано с официалния печат на Народното  
събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

7523
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РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия за уста-
новяване на всички факти и обстоятелства, 
свързани с подписването и прекратяването на 
Меморандума за 1 млрд. долара с GEMCORP 
HOLDINGS LIMITED и IP3 CORPORATION 
от правителството с министър-председател 

Кирил Петков

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

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

вяване на всички факти и обстоятелства, 
свързани с подписването и прекратяването на 
Меморандума за 1 млрд. долара с GEMCORP 
HOLDINGS LIMITED и IP3 CORPORATION 
от правителството с министър-председател 
Кирил Петков.

2. Временната комисия се състои от 
14 народни представители, избрани на пари-
тетен принцип – по двама от всяка парла-
ментарна група.

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

Председател: Десислава Цветанчова
 Трифонова.
Членове: Теменужка Петрова Петкова,

Венко Николов Сабрутев,
Иво Георгиев Атанасов,
Станислав Димитров Анастасов,
Рамадан Байрам Аталай,
Искра Михайлова Михайлова,
Стоян Николов Таслаков,
Драгомир Велков Стойнев,
Илиян Славейков Йончев,
Илина Симеонова Мутафчиева,
Димитър Георгиев Найденов,
Георги Атанасов Самандов,
Гален Симеонов Монев.

4. Временната комисия установява всички 
факти, свързани с подписването и прекратя-
ването на Меморандума за 1 млрд. долара 
с GEMCORP HOLDINGS LIMITED и IP3 
CORPORATION от правителството с минис-
тър-председател Кирил Петков.

5. Разглежда и анализира документи, свърза-
ни с установяване на съдържанието, страните, 
начина на подписване и целесъобразността на 
клаузите в подписания меморандум, както и 
всички документи, свързани с прекратяването 
на меморандума и извършените проверки.

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 263
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам Николай Христов Янков 

от длъжността извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в Република 
Азербайджан.

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

Издаден в София на 23 ноември 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.

7561

УКАЗ № 264
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Руслан Василев Стоянов за 

извънреден и пълномощен посланик на Ре-
публика България в Република Азербайджан 
със седалище в гр. Баку.

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

Издаден в София на 23 ноември 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.

7562

6. Временната комисия изготвя доклад за 
резултатите от работата си и установените 
факти и обстоятелства.

7. Временната комисия се избира за срок 
от 1 месец.

Решението е прието от 48-ото Народно 
събрание на 23 ноември 2022 г. и е подпе-
чатано с официалния печат на Народното  
събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

7524
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 
ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 64 на Министерския съвет от 2016 г. за 
условията и реда за утвърждаване на броя 
на приеманите за обучение студенти и док-
торанти в държавните висши училища и 
за приемане на Списък на приоритетните 
професионални направления и на Списък на 
защитените специалности (обн., ДВ, бр. 26 
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2016 г., бр. 24 
и 66 от 2017 г., бр. 19 от 2018 г., бр. 10 и 55 
от 2019 г., бр. 9 и 96 от 2020 г. и бр. 20 и 87 

от 2021 г.)

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

Параграф единствен. В приложение № 3 
към чл. 8 се правят следните изменения и 
допълнения:

1. Създава се нов ред 16:
„

16. Приложна геофизика – 
на ОКС „бакалавър“

4.4. Науки за зе-
мята

“
2. Досегашните редове 16 – 21 стават съ-

ответно редове 17 – 22.
3. Създава се нов ред 23:

„

23. Хидрогеология и инже-
нерна геология – 
на ОКС „бакалавър“

5.7. Архитектура, 
строителство и 
геодезия

“

4. Създават се редове 24 – 25:
„

24. Обогатяване и рецикли-
ране на суровини – 
на ОКС „бакалавър“

5.8. Проучване, 
добив и обработка 
на полезни изко-
паеми

25. Разработване на полез-
ните изкопаеми – 
на ОКС „бакалавър“

5.8. Проучване, 
добив и обработка 
на полезни изко-
паеми

“
5. Досегашните редове 22 и 23 стават съ-

ответно редове 26 и 27.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

7528

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373  
ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери 
по бюджетите на общините за 2022 г. за из-
плащане на допълнително възнаграждение за 
постигнати резултати от труда на директорите 
на общинските детски градини, училища, 
центрове за подкрепа за личностно развитие и 
центрове за специална образователна подкрепа

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс-
фери в размер 6 310 675 лв. за изплащане на 
допълнително възнаграждение за постигнати 
резултати от труда през учебната 2021/2022 
година на директорите на общинските детски 
градини, училища, центрове за подкрепа за 
личностно развитие и центрове за специална 
образователна подкрепа, разпределени по 
общини съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да 
се осигурят за сметка на намаление на утвър-
дените разходи по „Политика в областта на 
всеобхватното, достъпно и качествено преду-
чилищно и училищно образование. Учене през 
целия живот“, бюджетна програма „Училищно 
образование“, по бюджета на Министерството 
на образованието и науката за 2022 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоста-
вят по бюджетите на общините от централния 
бюджет под формата на обща субсидия за деле-
гираните от държавата дейности за сметка на 
намаление на бюджетното взаимоотношение на 
централния бюджет с бюджета на Министер-
ството на образованието и науката за 2022 г.

Чл. 2. 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. 3. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от 
Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 3 
от Наредба № 4 на министъра на образованието 
и науката от 2017 г. за нормиране и заплащане 
на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и 
доп., бр. 76 от 2017 г., бр. 8 от 2019 г., бр. 7 и 
92 от 2020 г., бр. 12 и 77 от 2021 г. и бр. 35 и 
71 от 2022 г.).

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

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов
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Приложение  
към чл. 1, ал. 1

Община Средства за директори на об-
щински училища, центрове 
за специална образователна 
подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 
от ЗПУО, центрове за подкре-
па за личностно развитие по  
чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оце-
нявани съгласно чл. 27, ал. 4, 
т. 1 от Наредба № 4 от 2017 г. 
за нормиране и заплащане 

на труда
(в лв.)

Средства за директори на 
детски градини и на цен-
трове за подкрепа за лич-
ностно развитие, оценявани 
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 
от Наредба № 4 от 2017 г. 
за нормиране и заплащане 

на труда
(в лв.)

Всичко средства за 
община
(в лв.) 

Банско 10450 4200 14650

Белица 7880 1680 9560

Благоевград 30290 23520 53810

Гоце Делчев 19957 20160 40117

Гърмен 13753 10080 23833

Кресна 1817 1680 3497

Петрич 23468 13440 36908

Разлог 15123 1680 16803

Сандански 18116 15120 33236

Сатовча 19626 19320 38946

Симитли 5261 3360 8621

Струмяни 1793 1680 3473

Хаджидимово 7855 5040 12895

Якоруда 7784 1680 9464

Айтос 15345 10080 25425

Бургас 97163 60480 157643

Камено 6167 10080 16247

Карнобат 12298 11760 24058

Малко Търново 1613 3360 4973

Несебър 14126 20160 34286

Поморие 14987 13440 28427

Приморско 3872 1680 5552

Руен 23233 23520 46753

Созопол 9752 10080 19832

Средец 6920 10080 17000

Сунгурларе 8210 13440 21650

Царево 3550 3360 6910

Аврен 9395 3360 12755

Аксаково 10250 11760 22010

Белослав 6928 8400 15328

Бяла, област Варна 3369 1680 5049

Варна 81688 90720 172408

Ветрино 1898 3360 5258

Вълчи дол 8328 6720 15048

Девня 1827 1680 3507

Долни чифлик 13002 8400 21402

Дългопол 11317 8400 19717

Провадия 17628 10080 27708
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Община Средства за директори на об-
щински училища, центрове 
за специална образователна 
подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 
от ЗПУО, центрове за подкре-
па за личностно развитие по  
чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оце-
нявани съгласно чл. 27, ал. 4, 
т. 1 от Наредба № 4 от 2017 г. 
за нормиране и заплащане 

на труда
(в лв.)

Средства за директори на 
детски градини и на цен-
трове за подкрепа за лич-
ностно развитие, оценявани 
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 
от Наредба № 4 от 2017 г. 
за нормиране и заплащане 

на труда
(в лв.)

Всичко средства за 
община
(в лв.) 

Суворово 3749 1680 5429

Велико Търново 38747 34440 73187

Горна Оряховица 18220 16800 35020

Елена 8725 10080 18805

Златарица 4615 5880 10495

Лясковец 5408 10080 15488

Павликени 10456 18480 28936

Полски Тръмбеш 5144 5040 10184

Свищов 8533 11760 20293

Стражица 6201 8400 14601

Сухиндол 0 1680 1680

Белоградчик 4387 3360 7747

Бойница 1532 1680 3212

Брегово 1834 3360 5194

Видин 22819 15120 37939

Грамада 1161 1680 2841

Димово 4852 5040 9892

Кула 1927 1680 3607

Макреш 1671 1680 3351

Ново село 1486 1680 3166

Ружинци 5014 6720 11734

Чупрене 3157 3360 6517

Борован 3784 5040 8824

Бяла Слатина 19332 8400 27732

Враца 36731 26880 63611

Козлодуй 9915 13440 23355

Криводол 4281 3360 7641

Мездра 10660 10080 20740

Мизия 6601 3360 9961

Оряхово 6849 8400 15249

Роман 5054 1680 6734

Хайредин 3314 1680 4994

Габрово 15969 18480 34449

Дряново 3510 1680 5190

Севлиево 16569 10080 26649

Трявна 5208 5040 10248

Балчик 12493 20160 32653

Генерал Тошево 11428 16800 28228
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Община Средства за директори на об-
щински училища, центрове 
за специална образователна 
подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 
от ЗПУО, центрове за подкре-
па за личностно развитие по  
чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оце-
нявани съгласно чл. 27, ал. 4, 
т. 1 от Наредба № 4 от 2017 г. 
за нормиране и заплащане 

на труда
(в лв.)

Средства за директори на 
детски градини и на цен-
трове за подкрепа за лич-
ностно развитие, оценявани 
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 
от Наредба № 4 от 2017 г. 
за нормиране и заплащане 

на труда
(в лв.)

Всичко средства за 
община
(в лв.) 

Добрич 32859 18480 51339

Добричка 18544 50400 68944

Каварна 7233 11760 18993

Крушари 4286 1680 5966

Тервел 12127 18480 30607

Шабла 3252 3360 6612

Ардино 9630 10080 19710

Джебел 6400 8400 14800

Кирково 14523 21840 36363

Крумовград 16312 15120 31432

Кърджали 40624 38640 79264

Момчилград 9316 11760 21076

Черноочене 7152 5040 12192

Бобов дол 3556 3360 6916

Бобошево 1589 1680 3269

Дупница 19598 10080 29678

Кочериново 0 1680 1680

Кюстендил 16420 11760 28180

Невестино 1867 1680 3547

Рила 1640 1680 3320

Сапарева баня 1690 1680 3370

Трекляно 958 0 958

Априлци 1631 1680 3311

Летница 1868 1680 3548

Ловеч 16947 15120 32067

Луковит 13213 8400 21613

Тетевен 16877 11760 28637

Троян 14983 13440 28423

Угърчин 4266 3360 7626

Ябланица 7067 1680 8747

Берковица 15540 11760 27300

Бойчиновци 7798 10080 17878

Брусарци 4038 5040 9078

Вълчедръм 8550 11760 20310

Вършец 3815 3360 7175

Георги Дамяново 1894 1680 3574

Лом 18381 15120 33501

Медковец 3036 3360 6396



СТР.  8  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 95

Община Средства за директори на об-
щински училища, центрове 
за специална образователна 
подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 
от ЗПУО, центрове за подкре-
па за личностно развитие по  
чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оце-
нявани съгласно чл. 27, ал. 4, 
т. 1 от Наредба № 4 от 2017 г. 
за нормиране и заплащане 

на труда
(в лв.)

Средства за директори на 
детски градини и на цен-
трове за подкрепа за лич-
ностно развитие, оценявани 
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 
от Наредба № 4 от 2017 г. 
за нормиране и заплащане 

на труда
(в лв.)

Всичко средства за 
община
(в лв.) 

Монтана 23589 21840 45429

Чипровци 1448 1680 3128

Якимово 1922 1680 3602

Батак 4428 5040 9468

Белово 3600 5040 8640

Брацигово 5438 6720 12158

Велинград 22729 15120 37849

Лесичово 4263 3360 7623

Пазарджик 65763 26880 92643

Панагюрище 9459 15120 24579

Пещера 12216 11760 23976

Ракитово 7335 6720 14055

Септември 21810 8400 30210

Стрелча 4052 1680 5732

Сърница 4971 1680 6651

Брезник 3452 1680 5132

Земен 1701 1680 3381

Ковачевци 1307 1680 2987

Перник 38758 26880 65638

Радомир 8654 6720 15374

Трън 1800 1680 3480

Белене 3675 5040 8715

Гулянци 6806 10080 16886

Долна Митрополия 12252 13440 25692

Долни Дъбник 10459 11760 22219

Искър 3449 3360 6809

Кнежа 12433 8400 20833

Левски 9711 6720 16431

Никопол 3312 8400 11712

Плевен 63504 57120 120624

Пордим 3698 1680 5378

Червен бряг 16676 8400 25076

Асеновград 18204 18480 36684

Брезово 5813 3360 9173

Калояново 7812 13440 21252

Карлово 19026 13440 32466

Кричим 3615 3360 6975

Куклен 3218 1680 4898
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Община Средства за директори на об-
щински училища, центрове 
за специална образователна 
подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 
от ЗПУО, центрове за подкре-
па за личностно развитие по  
чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оце-
нявани съгласно чл. 27, ал. 4, 
т. 1 от Наредба № 4 от 2017 г. 
за нормиране и заплащане 

на труда
(в лв.)

Средства за директори на 
детски градини и на цен-
трове за подкрепа за лич-
ностно развитие, оценявани 
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 
от Наредба № 4 от 2017 г. 
за нормиране и заплащане 

на труда
(в лв.)

Всичко средства за 
община
(в лв.) 

Лъки 1361 1680 3041

„Марица“ 21309 26880 48189

Перущица 3459 3360 6819

Пловдив 94621 89040 183661

Първомай 16361 11760 28121

Раковски 11796 10080 21876

„Родопи“ 16545 16800 33345

Садово 13369 16800 30169

Сопот 3062 6720 9782

Стамболийски 10562 15120 25682

Съединение 3488 5040 8528

Хисаря 8606 8400 17006

Завет 8214 8400 16614

Исперих 15987 23520 39507

Кубрат 13616 10080 23696

Лозница 10915 3360 14275

Разград 30155 38640 68795

Самуил 4879 3360 8239

Цар Калоян 3225 1680 4905

Борово 2892 1680 4572

Бяла, област Русе 7697 3360 11057

Ветово 6839 5040 11879

Две могили 4535 5040 9575

Иваново 5589 1680 7269

Русе 50470 33600 84070

Сливо поле 5491 3360 8851

Ценово 6030 6720 12750

Алфатар 1473 1680 3153

Главиница 5992 1680 7672

Дулово 15203 10080 25283

Кайнарджа 6842 1680 8522

Силистра 23317 18480 41797

Ситово 6242 3360 9602

Тутракан 7215 5040 12255

Котел 12975 11760 24735

Нова Загора 22688 33600 56288

Сливен 53127 50400 103527

Твърдица 8981 10080 19061
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Община Средства за директори на об-
щински училища, центрове 
за специална образователна 
подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 
от ЗПУО, центрове за подкре-
па за личностно развитие по  
чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оце-
нявани съгласно чл. 27, ал. 4, 
т. 1 от Наредба № 4 от 2017 г. 
за нормиране и заплащане 

на труда
(в лв.)

Средства за директори на 
детски градини и на цен-
трове за подкрепа за лич-
ностно развитие, оценявани 
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 
от Наредба № 4 от 2017 г. 
за нормиране и заплащане 

на труда
(в лв.)

Всичко средства за 
община
(в лв.) 

Баните 3225 1680 4905

Борино 2705 3360 6065

Девин 11365 8400 19765

Доспат 12691 11760 24451

Златоград 6996 10080 17076

Мадан 10194 8400 18594

Неделино 2263 3360 5623

Рудозем 5513 11760 17273

Смолян 26396 21840 48236

Чепеларе 7386 5040 12426

Столична 289997 330960 620957

Антон 1773 1680 3453

Божурище 1773 3360 5133

Ботевград 15715 20160 35875

Годеч 1603 1680 3283

Горна Малина 4591 1680 6271

Долна баня 3255 1680 4935

Драгоман 1700 1680 3380

Елин Пелин 15885 18480 34365

Етрополе 7189 5040 12229

Златица 3886 1680 5566

Ихтиман 7189 6720 13909

Копривщица 1919 1680 3599

Костенец 9205 5040 14245

Костинброд 9958 6720 16678

Мирково 1724 1680 3404

Пирдоп 3473 1680 5153

Правец 9570 6720 16290

Самоков 19455 8400 27855

Своге 13844 18480 32324

Сливница 4906 3360 8266

Чавдар 1773 1680 3453

Челопеч 1919 1680 3599

Братя Даскалови 8625 10080 18705

Гурково 1443 1680 3123

Гълъбово 9535 3360 12895

Казанлък 34028 23520 57548

Мъглиж 10380 6720 17100

Николаево 7839 1680 9519
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Община Средства за директори на об-
щински училища, центрове 
за специална образователна 
подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 
от ЗПУО, центрове за подкре-
па за личностно развитие по  
чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оце-
нявани съгласно чл. 27, ал. 4, 
т. 1 от Наредба № 4 от 2017 г. 
за нормиране и заплащане 

на труда
(в лв.)

Средства за директори на 
детски градини и на цен-
трове за подкрепа за лич-
ностно развитие, оценявани 
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 
от Наредба № 4 от 2017 г. 
за нормиране и заплащане 

на труда
(в лв.)

Всичко средства за 
община
(в лв.) 

Опан 1662 1680 3342

Павел баня 15585 15120 30705

Раднево 6586 10080 16666

Стара Загора 62355 47040 109395

Чирпан 13924 8400 22324

Антоново 5166 1680 6846

Омуртаг 15400 3360 18760

Опака 4900 1680 6580

Попово 19458 6720 26178

Търговище 26840 21840 48680

Димитровград 21093 11760 32853

Ивайловград 5671 3360 9031

Любимец 7442 1680 9122

Маджарово 1796 1680 3476

Минерални бани 3926 1680 5606

Свиленград 11085 8400 19485

Симеоновград 5389 3360 8749

Стамболово 5953 1680 7633

Тополовград 6364 1680 8044

Харманли 12599 5040 17639

Хасково 37644 20160 57804

Велики Преслав 6552 10080 16632

Венец 4934 11760 16694

Върбица 6319 16800 23119

Каолиново 9855 25200 35055

Каспичан 6332 11760 18092

Никола Козлево 8391 11760 20151

Нови пазар 13493 16800 30293

Смядово 4688 5040 9728

Хитрино 1645 8400 10045

Шумен 37657 50400 88057

Болярово 3019 1680 4699

Елхово 9865 5040 14905

Стралджа 6394 3360 9754

„Тунджа“ 16307 10080 26387

Ямбол 28359 16800 45159

Всичко общини 3 311 875 2 998 800 6 310 675

7529
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 
ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/транс-
фери за 2022 г. за изплащане на стипендии 
и на еднократно финансово подпомагане по 
Програмата на мерките за закрила на деца 
с изявени дарби от държавни, общински и 
частни училища през 2022 г., приета с По-
становление № 94 на Министерския съвет от 

2022 г. (ДВ, бр. 41 от 2022 г.)

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г. в размер 92 230 лв. 
за изплащане на стипендии на учениците от 
общинските и частните училища и на сти-
пендии и еднократно финансово подпомагане 
на учениците от държавните училища, фи-
нансирани от Министерството на културата, 
разпределени, както следва:

1. по бюджетите на общините – 14 445 лв., 
разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на кул-
турата – 77 785 лв.

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

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

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 
да се увеличат разходите по „Политика в 
областта на създаване и популяризиране на 
съвременно изкуство в страната и в чужбина 
и достъп до качествено художествено обра-
зование“, бюджетна програма „Обучение на 
кадри в областта на изкуството и културата“, 
по бюджета на Министерството на културата 
за 2022 г. 

(2) Със сумата 154 735 лв. да се увеличат 
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

(3) Със сумата 77 785 лв. да се увеличат 
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 4. Министърът на културата да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на културата за 2022 г. и да 
уведоми министъра на финансите.

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

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 55а от Закона за 
публичните финанси и чл. 2 от Постановле-
ние № 94 на Министерския съвет от 2022 г. 
за приемане на Програма на мерките за за-
крила на деца с изявени дарби от държавни, 
общински и частни училища през 2022 г. (ДВ, 
бр. 41 от 2022 г.).

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на приемането му от Министерския съвет.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

Приложение  
към чл. 1, ал. 1, т. 1

Разпределение на допълнителни трансфери 
за доизплащане от общинските и частните 
училища на стипендии на ученици по раз-  
дел I на Програмата на мерките за закрила на 
деца с изявени дарби от държавни, общински 

и частни училища през 2022 г.

Община Област Средства за 
стипендии на 
ученици от об-
щински учи-

лища
(лв.)

Общо
(лв.)

Смолян Смолян 810 810

Чепеларе Смолян 810 810

Варна Варна 1620 1620

Велико 
Търново

Велико 
Търново

810 810

Град До-
брич

Добрич 2025 2025

Кюстендил Кюстен-
дил

3 510 3 510

Самоков София 
област

810 810

Шумен Шумен 675 675

Благоев-
град

Благоев-
град

2700 2700

Столична 
община

София-
град

675 675

ОБЩО 14 445
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375  
ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановле-
ние № 225 на Министерския съвет от 2022 г. 
за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на иновациите 
и растежа за 2022 г. (ДВ, бр. 62 от 2022 г.)

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

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

1. Наименованието се заменя с „Преходни 
и заключителни разпоредби“ и се създава § 1:

„§ 1. (1) В рамките на разходите по чл. 1, 
ал. 1 министърът нa иновациите и растежа 
определя еднократно нов размер на инди-
видуалните основни месечни заплати на 
служителите.

(2) Еднократното увеличение на индиви-
дуалните основни месечни заплати на слу-
жителите в Министерството на иновациите 
и растежа се извършва въз основа на акт на 
министъра на иновациите и растежа.“

2. Досегашният § 1 става § 1а.

Заключителни разпоредби
§ 2. Изпълнението на постановлението 

се възлага на министъра на иновациите и 
растежа.

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

7531

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 
ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановле-
ние № 205 на Министерския съвет от 2022 г. 
за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на финансите 

за 2022 г. (ДВ, бр. 62 от 2022 г.)

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

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до 150 000 000 лв.“ се 

заменят със „188 000 000 лв.“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят, 

както следва:
1. в размер 150 000 000 лв. – за сметка на 

предвидените разходи по централния бюджет 
за 2022 г. за изпълнение на политики по чл. 1, 
ал. 5, т. 4.4 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.;

2. в размер 38 000 000 лв. – за сметка на 
намаление на разходите по централния бюджет 
за 2022 г. за изпълнение на политики по чл. 1, 
ал. 5, т. 3.1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г. и увеличе-
ние на разходите по централния бюджет за 
2022 г. за изпълнение на политики по чл. 1, 
ал. 5, т. 4.4 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.“

§ 2. В чл. 3 ал. 2 се отменя.
§ 3. Създават се чл. 3а и 3б:
„Чл. 3а. (1) За обезпечаване на плащанията 

по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка 
за чужди средства на Националната агенция 
за приходите.

(2) Преведените до 31 декември 2022 г. 
по сметката по ал. 1 средства се отразяват 
в изпълнението на съответните разходни по-
казатели по бюджета на Министерството на 
финансите, съответно по бюджета на Нацио-
налната агенция за приходите за 2022 година.

Чл. 3б. Икономията в показателите по 
чл. 3 не може да се използва за поемането на 
ангажименти и нови задължения за разходи 
и други цели.“

§ 4. В чл. 4 думите „на базата на факти-
чески извършените разходи“ се заличават.

§ 5. В § 1 от заключителните разпоредби 
след думите „т. 4.4“ се поставя запетая и се 
добавя „ал. 6“.

Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила на 

23 ноември 2022 г.
Министър-председател:  

Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: 

Красимир Божанов
7532

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 
ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г.

за извършване на промяна на утвърдения със 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г. максимален размер на 
ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2022 г. по бюджета на Ми-

нистерството на отбраната

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

Чл. 1. Увеличава утвърдения с чл. 11, ал. 3 
от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г. показател по бюджета на 
Министерството на отбраната максимален 
размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2022 г., със сума в 
размер 220 000 000 лв.
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Чл. 2. Министърът на отбраната да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2022 г. и да 
уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 75 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

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

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

7533

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378 
ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановле-
ние № 104 на Министерския съвет от 2022 г. 
за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на отбраната 
за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2022 г.; изм. и 

доп., бр. 85 от 2022 г.)

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

§ 1. В чл. 1, ал. 1 числото „110 000 000“ 
се заменя със „170 000 000“, след думите „по 
придобиването му“ се поставя точка и текстът 
докрая се заличава.

§ 2. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят, 

както следва:
1. в размер 110 000 000 лв. – за сметка на 

предвидените разходи в централния бюджет за 
изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 7.1 
от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.;

2. в размер 60 000 000 лв. – за сметка 
на намалението на разходите в централния 
бюджет за изпълнение на политики по чл. 1,  
ал. 5, т. 7.2 и увеличение на разходите в цен-
тралния бюджет за изпълнение на политики 
по чл. 1, ал. 5, т. 7.1 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г.“

§ 3. В чл. 2, ал. 1 числото „100 000 000“ се 
заменя със „160 000 000“.

§ 4. В чл. 3а се правят следните изменения:
1. в ал. 1 думите „След 20 декември 2022 г. 

средствата“ се заменят със „средствата“.
2. в ал. 2 думите „до 31 декември 2022 г.“ 

се заличават.
§ 5. В § 1 от заключителните разпоредби 

след думите „т. 7.1“ се добавя „и 7.2 и ал. 6“.

Заключителна разпоредба

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

7534

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379 
ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на отбраната 

за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер 23 167 000 лв. по бюджета на Минис-
терството на отбраната за 2022 г. за придоби-
ване, модернизация, поддръжка и ремонт на 
въоръжение, техника и боеприпаси по чл. 1, 
ал. 5, т. 7.2 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централ-
ния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на отбранителните способности“ и бюджетна 
програма „Подготовка и използване на въо-
ръжените сили“.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1 да се увеличат 
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 4. Министърът на отбраната да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2022 г. и да 
уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

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

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

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

7535
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 
ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на външните 

работи за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на външните 
работи за 2022 г. в размер 1 000 000 лв. за Та-
раклийския държавен университет „Григорий 
Цамблак“, Република Молдова, за подпомагане 
на развитието му като образователен, културен 
и духовен център на историческата българска 
общност в Република Молдова.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят 
за сметка на предвидените разходи по цен-
тралния бюджет за 2022 г. за изпълнение на 
политики по чл. 1, ал. 5, т. 11.2 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на активната двустранна и многостранна дип-
ломация“, бюджетна програма „Европейска 
политика. Регионално и двустранно сътруд-
ничество с държавите от ЮИЕ. Двустранни 
отношения с държавите – членки на ЕС, 
ЕИП, ЕАСТ, и с Обединеното кралство“, по 
бюджета на Министерството на външните 
работи за 2022 г.

(2) По бюджета на Министерството на 
външните работи за 2022 г., по „Политика в 
областта на активната двустранна и много-
странна дипломация“, бюджетна програма 
„Европейска политика. Регионално и дву-
странно сътрудничество с държавите от ЮИЕ. 
Двустранни отношения с държавите – член-
ки на ЕС, ЕИП, ЕАСТ, и с Обединеното 
кралство“, да се създаде администриран 
разходен параграф – „Тараклийски държавен 
университет „Григорий Цамблак“, в размер 
1 000 000 лв.

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

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

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

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 11.2 и 

чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г. 

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на външните работи.

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

7536

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 
ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България, приет 
с Постановление № 46 на Министерския 
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; 
изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 
2011 г., бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г., бр. 48 от 
2013 г., бр. 37 и 77 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г., 
бр. 27 от 2016 г., бр. 8 и 74 от 2017 г., бр. 107 
от 2018 г., бр. 21 и 51 от 2019 г., бр. 37, 67 и 

101 от 2020 г. и бр. 13, 21 и 70 от 2021 г.)

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

§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „за срок една година“ 

се заличават.
2. В ал. 4 думите „в срока по ал. 3 им“ 

се заменят с „на военнослужещите по ал. 3“.
§ 2. В чл. 40а думите „на академичния 

съвет“ се заменят с „на академичния или на 
научния съвет“.

§ 3. В чл. 42 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Преназначаването на длъжност на 

военнослужещите в случаите по чл. 71, 111 
и 116 не се взема предвид при определянето 
на минималния срок за престояване на воен-
нослужещите на длъжност по ал. 1.

(4) Минималният срок по ал. 1 не се прилага 
при назначаване на длъжности „командир/на-
чалник на военно формирование“, изискващи 
старше офицерско звание, и на длъжности, 
изискващи висше офицерско звание.“ 

§ 4. В чл. 64а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „военните академии и 

висшите военни училища“ се заменят с „во-
енните академии, висшите военни училища 
и научни организации“.

2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „на академичния съвет“ 

се заменят с „на академичния, съответно на 
научния съвет“;

б) в т. 2 след думата „училище“ запетаята се 
заличава, а думите „по предложение на акаде-
мичния съвет“ се заменят с „или с директора 
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на научната организация по предложение на 
академичния, съответно на научния съвет“.

§ 5. Член 64б се изменя така:
„Чл. 64б. Преминаването на военнослу-

жещи и цивилни служители от академична 
длъжност на същата или на съответна ака-
демична длъжност в друга военна академия, 
висше военно училище или научна органи-
зация може да се извършва и без конкурс 
и избор по решение на приемащата военна 
академия, висше военно училище или научна 
организация при условия и по ред, определени 
в правилниците на военните академии, висши-
те военни училища и научни организации.“

§ 6. В чл. 65, ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. при зачисляване на военнослужещ за 

обучение за придобиване на образователна и 
научна степен „доктор“ или на научна степен 
„доктор на науките“;“.

§ 7. В чл. 70 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 2 думите „нещастен случай“ 

и запетаята пред тях се заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Командировката на военнослужещите 

по чл. 67, ал. 1 се прекратява със заповед на 
министъра на отбраната:

1. при изтичане на срока на операцията 
или мисията или при прекратяването є;

2. при подаден рапорт от военнослужещия 
за прекратяване на договора за военна служба; 
в този случай разходите по завръщането са 
за сметка на военнослужещия;

3. при установена от медицинските органи 
или органите за психологично осигуряване 
невъзможност за изпълнение на функционал-
ните задължения в района на операцията или 
мисията по здравословни причини;

4. при подаден рапорт от военнослуже-
щия за прекратяване на командировката 
му по семейни причини (смърт или тежко 
заболяване на съпруг/съпруга, дете, родител, 
брат или сестра) или когато семейството му 
е пострадало от бедствие, авария или друго 
извънредно обстоятелство;

5. по мотивирано предложение на коман-
дира на Съвместното командване на силите 
в случаите по ал. 3, когато завръщането за 
продължаване на участието в операцията или 
мисията не е целесъобразно.“

§ 8. В чл. 71а, ал. 1 думите „ръководни 
длъжности и“ се заличават.

§ 9. В чл. 71д, ал. 1 думите „за ръководни 
длъжности и длъжности“ се заменят с „и за 
длъжности“.

§ 10. В чл. 71з се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 4 думите „не се допускат до участие 
в конкурса“ се заменят със „се допускат до 
трети етап на събеседването по чл. 71к, ал. 3“.

2. В ал. 5 накрая се добавя „или са в пе-
риод на удължаване на срока за заемане на 
съответната длъжност съгласно чл. 134, ал. 4 
от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България“.

§ 11. В чл. 71м, ал. 1 думите „ръководни 
длъжности и“ се заличават.

§ 12. В чл. 71х се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „по чл. 50 или 51“ се 
заменят с „по чл. 50, т. 2 и 3 или по чл. 51, 
т. 2 и 3“.

2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Военнослужещите, заемащи длъжности 

по чл. 71у, ал. 1, могат да се командироват 
със заповед на министъра на отбраната по 
предложение на началника на отбраната за 
участие в операции и мисии извън терито-
рията на страната при условията на глава 
трета, раздел II от Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България и 
съгласно международните договори, по които 
Република България е страна.

(4) Военнослужещите по ал. 3 могат да се 
завръщат на територията на страната по реда 
на чл. 70, ал. 3.

(5) Командировката на военнослужещите 
се прекратява по реда на чл. 70, ал. 4 и 5.“ 

§ 13. В чл. 71ц, ал. 1 думите „по чл. 50 
или 51“ се заменят с „по чл. 50, т. 2 и 3 или 
по чл. 51, т. 2 и 3“.

§ 14. В чл. 77 ал. 5 се отменя.
§ 15. В чл. 110 се правят следните измене-

ния и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Военнослужещите, получили разре-

шение и приети за обучение за придобиване 
на образователно-квалификационна степен 
в граждански висши училища и за придо-
биване на образователно-квалификационна 
степен по гражданска специалност във 
военните академии и висшите военни учи-
лища, ползват допълнителен платен отпуск 
за кандидатстване и обучение във висшите 
военни и граждански училища или академии 
при условията на чл. 197, ал. 3 от Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република 
България.“ 

2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Военнослужещите, получили разреше-

ние за обучение за придобиване на образова-
телно-квалификационна степен по специалнос-
ти от професионално направление „Военно 
дело“, ползват допълнителен платен отпуск за 
кандидатстване във висшите военни училища 
или академии при условията на чл. 197, ал. 3 
от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България.“ 
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3. Досегашната ал. 5 става ал. 6. 
§ 16. Член 111 се изменя така:
„Чл. 111. (1) Офицерите могат да кандидат-

стват за обучение за придобиване на образо-
вателно-квалификационна степен „магистър“ 
по специалност „Организация и управление 
на военни формирования на оперативно ниво“ 
от професионално направление „Военно дело“ 
или приравнени на нея обучения в чужбина, 
ако към датата на кандидатстване:

1. притежават военно звание „капитан“ 
(„капитан-лейтенант“), в което са престояли 
не по-малко от две години, или по-високо 
военно звание;

2. са заемали не по-малко от една година 
длъжност от 18-о или по-високо длъжностно 
ниво;

3. са завършили специализиран тактичес-
ки курс.

(2) Офицерите по ал. 1 могат да кандидат-
стват за обучение във военни академии по 
специалност „Организация и управление на 
военни формирования на оперативно ниво“ 
или приравнени на нея обучения в чужбина, 
ако притежават военно звание „капитан“ 
(„капитан-лейтенант“) или „майор“ („капитан 
III ранг“) за редовна форма на обучение и 
военно звание „майор“ („капитан III ранг“) 
или по-високо военно звание за задочна форма 
на обучение, до навършване на 48-годишна 
възраст.

(3) Офицерите могат да кандидатстват за 
обучение във военни академии за придобиване 
на образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по специалност „Стратегическо 
ръководство на отбраната и въоръжените сили“ 
от професионално направление „Военно дело“ 
или приравнени на нея обучения в чужбина, 
ако към датата на кандидатстване притежават 
военно звание „полковник“ („капитан I ранг“), 
до навършване на 52-годишна възраст.

(4) Изискванията на ал. 2 и 3 за навършена 
възраст следва да са налице към 31 декември 
в годината на започване на обучението.“

§ 17. В чл. 111а се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За времето на обучение за придо-

биване на образователно-квалификационна 
степен „магистър“ по специалности от про-
фесионално направление „Военно дело“ в 
редовна или задочна форма офицерите от 
академичния състав на военните академии, 
висшите военни училища и Института по 
отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ ползват 
до една академична година за творческото 
си развитие по чл. 55, ал. 2 от Закона за 
висшето образование, като за този период 
не им се възлага учебна заетост.“

2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Офицерите, приети в задочна форма 

на обучение за придобиване на образовател-
но-квалификационна степен „магистър“ по 
специалността „Организация и управление на 
военни формирования на оперативно ниво“ от 
професионално направление „Военно дело“, 
се освобождават от длъжност и се вземат в 
специален щат на министъра на отбраната 
за срока на провеждане на присъствените 
занятия и изпити.

(4) След приключване на присъствените 
занятия и изпити военнослужещите по ал. 3 
се назначават от министъра на отбраната или 
от оправомощени от него длъжностни лица 
на заеманите преди вземането им в специален 
щат длъжности.“

§ 18. Член 112 се изменя така:
„Чл. 112. (1) Лицата с висше медицинско 

образование, приети на военна служба, могат 
да кандидатстват за придобиване на военноме-
дицинска специалност във Военномедицинска-
та академия по реда на наредбата по чл. 181, 
ал. 1 от Закона за здравето непосредствено 
след приемането им на военна служба.

(2) Офицерите, придобили образовател-
но-квалификационна степен „магистър“ по 
гражданска специалност „Медицина“ и об-
разователно-квалификационна степен „бака-
лавър“ по военна специалност „Организация 
и управление на военни формирования на 
тактическо ниво“, кандидатстват и се зачис-
ляват за обучение по военномедицинска 
специалност по реда на наредбата по чл. 181, 
ал. 1 от Закона за здравето до 12 месеца след 
назначаването им на длъжност.

(3) Лицата по ал. 1 и офицерите по ал. 2 
могат да кандидатстват в конкурс за придоби-
ване на клинична специалност във Военноме-
дицинската академия най-рано три години след 
приемането им на военна служба, съответно 
след назначаването им на длъжност. 

(4) При приемането на военна служба 
на лица, които се обучават за придобиване 
на клинична специалност, по която Воен-
номедицинската академия е акредитирана, 
същите продължават специализацията си във 
Военномедицинската академия, като за срока 
на обучението се вземат в специален щат на 
министъра на отбраната.

(5) Военнослужещи с висше медицинско 
образование могат да се обучават за придо-
биване на следваща клинична специалност 
във Военномедицинската академия след 
проведен конкурс, като за срока на обучени-
ето се сключва допълнително споразумение 
към договора за военна служба, с което се 
определят: 

1. специалността, по която военнослуже-
щият ще се обучава;
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2. мястото, формата и времето на обуче-
нието;

3. финансовите, битовите и други условия 
за времето на обучението. 

(6) Военнослужещите, на които е разреше-
но да се обучават по специалността „Право“ 
и които са се дипломирали и са определени 
за назначаване на длъжности, изискващи 
юридическа правоспособност, се вземат в 
специален щат на министъра на отбраната за 
преминаване на стаж като стажант-юрист.“

§ 19. В чл. 113 се създава ал. 6:
„(6) Офицерите, зачислени в редовна форма 

на обучение за придобиване на образователна 
и научна степен „доктор“ във военна академия, 
висше военно училище или научен институт, 
се вземат в специален щат на министъра на 
отбраната за срока на обучението.“

§ 20. В чл. 116 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 2 и 3 думите „сержантски (стар-
шински) професионален колеж“ се заменят 
с „професионален сержантски (старшински) 
колеж“.

2. В ал. 5 думите „ползват допълнителен 
платен отпуск за обучение в размерите, оп-
ределени в Кодекса на труда“ се заменят със 
„се освобождават от длъжност и се вземат в 
специален щат на министъра на отбраната 
за срока на провеждане на присъствените 
занятия и изпити“.

3. Създава се ал. 6:
„(6) След приключване на присъствените 

занятия и изпити военнослужещите по ал. 5 
се назначават от министъра на отбраната или 
от оправомощени от него длъжностни лица 
на заеманите преди вземането им в специален 
щат длъжности.“

§ 21. В чл. 116а се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Офицерските канди-
дати“ се заменят с „Офицерите с придобита 
квалификация по военно дело, офицерските 
кандидати“. 

2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Офицерите с придобита квалификация 

по военно дело, офицерските кандидати, сер-
жантите (старшините) и войниците (матроси-
те), приети в задочна форма на обучение за 
придобиване на образователно-квалификаци-
онна степен „бакалавър“ по специалности от 
професионално направление „Военно дело“, 
се освобождават от длъжност и се вземат в 
специален щат на министъра на отбраната 
за срока на провеждане на присъствените 
занятия и изпити.

(4) След приключване на присъствените 
занятия и изпити военнослужещите по ал. 3 
се назначават от министъра на отбраната или 
от оправомощени от него длъжностни лица 

на заеманите преди вземането им в специален 
щат длъжности.“

§ 22. В чл. 116б се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „Офицерските кандидати, 
сержантите (старшините) и войниците (матро-
сите)“ се заменят с „Офицерските кандидати 
и сержантите (старшините)“.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Военнослужещите по ал. 1, желаещи 

да се обучават за придобиване на професио-
нална квалификация по военно дело, трябва 
да отговарят на следните условия: 

1. да притежават висше образование на 
образователно-квалификационна степен „бака-
лавър“ по гражданска специалност, аналогична 
на съответната гражданска специалност на 
курсантите, получавана във висшите военни 
училища;

2. да са придобили четвърта степен на 
професионална квалификация в професио-
нален сержантски (старшински) колеж или 
приравнено обучение в чужбина.“

§ 23. В чл. 117 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: 
„Зачисляването на военнослужещите в курсо-
вете се извършва със заповед на министъра 
на отбраната или на оправомощено от него 
длъжностно лице.“

2. В ал. 4 след думите „Военно дело“ се 
поставя запетая, а думите „и офицери от ка-
риерно поле „професионално“ се заменят с 
„офицери от кариерно поле „професионално“ 
и офицери от академичния състав“.

3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Офицерите, притежаващи образова-

телно-квалификационна степен „бакалавър“ 
в професионално направление „Военно дело“, 
могат да се обучават в специализиран так-
тически курс, ако притежават военно звание 
„капитан“ („капитан-лейтенант“) и заемат 
длъжност от 18-о или по-високо длъжностно 
ниво или са офицери с по-високо военно 
звание.“

4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно 
ал. 6 и 7.

§ 24. В чл. 137, ал. 8 думата „Командва-
щият“ се заменя с „Командирът“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. В Постановление № 191 на Ми-

нистерския съвет от 2017 г. за изменение и 
допълнение на Правилника за прилагане на 
Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България (обн., ДВ, бр. 74 от 2017 г.; 
изм., бр. 107 от 2018 г.) § 101 от преходните и 
заключителните разпоредби се отменя.

§ 26. (1) До 31 декември 2025 г. в Регистрите 
на вакантните длъжности по чл. 37 от Пра-
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вилника за прилагане на Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България 
(ППЗОВСРБ) се обявяват само вакантни длъж-
ности във военни формирования с висок не-
комплект и длъжностите на военнослужещите, 
които навършват пределна възраст по чл. 160, 
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България в едногодишен 
срок от датата на годишното разместване и 
не са определени за включване в списъците 
по чл. 32, т. 2 от същия правилник.

(2) Със заповедта на министъра на отбра-
ната по чл. 36 от ППЗОВСРБ се определят 
военните формирования по ал. 1.

§ 27. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“ 
с изключение на:

1. параграф 16 относно чл. 111, ал. 1, т. 3, 
който влиза в сила от учебната 2025/2026 
година;

2. параграф 17, т. 2, § 20, т. 2 и 3 и § 21, 
т. 2, които влизат в сила от втория семестър 
на учебната 2022/2023 година.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

7555

РЕШЕНИЕ № 931  
ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г.

за определяне на дните за религиозни праз-
ници на вероизповеданията, различни от 

Източноправославното, през 2023 г.

На основание чл. 173, ал. 3 от Кодекса на 
труда

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Определя следните дни от 2023 г. за ре-
лигиозни празници на вероизповеданията, 
различни от Източноправославното, за които 
се ползва платен или неплатен годишен отпуск 
при условията на чл. 173, ал. 2 от Кодекса на 
труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния 
служител:

1. За Католическата църква в България:
а) Вторият ден на Великден – 10 април;
б) „Св. Апостоли Петър и Павел“ – 29 юни;
в) „Всички Светии“ – 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Св. Богороди-

ца – 8 декември.
2. За Мюсюлманското вероизповедание:
а) Рамазан байрам – 20 и 21 април;
б) Курбан байрам – 28, 29 и 30 юни.
3. За Религиозната общност на евреите в 

България:
а) Песах – 6 април;

б) Шавуот – 26 май;
в) Рош Ашана – 16 септември;
г) Йом Кипур – 25 септември;
д) Сукот – 30 септември.
4. За Арменската апостолическа право-

славна света църква:
а) Рождество Христово – 6 януари;
б) Възкресение Христово – 9 април;
в) Възнесение Господне – 18 май;
г) Петдесетница – 28 май;
д) Преображение Господне – 16 юли;
е) Успение Богородично – 13 август.
5. За общество „Бяло братство“:
а) Ден на пролетното равноденствие –  

22 март;
б) Рождението на Учителя Петър Дъ-

нов – 12 юли;
в) Съборни дни – 19, 20 и 21 август;
г) Денят на Учителя – 27 декември.
6. За църквите на адвентистите от седмия 

ден – шест съботни дни, ако според трудо-
вото или служебното им правоотношение са 
задължени да работят в тези дни.

7. Диамантен път на будизма – Бълга-
рия – Весак (ден на раждане, просветление 
и паранирвана на Буда Шакямуни) – 5 май.

8. Свидетели на Йехова в България:
а) Възпоменанието на смъртта на Исус 

Христос – 4 април;
б) Конгресни дни – 28, 29 и 30 юли и 11 

и 12 август.
9. За евангелските църкви – ден на Рефор-

мацията – 31 октомври.
10. Бахайска общност в България:
а) Ноу-Руз – 21 март;
б) Резван – 21 април;
в) Декларацията на Баб – 24 май;
г) Възнесението на Бахаулла – 29 май;
д) Мъченическата смърт на Баб – 10 юли;
е) Рождението на Бахаулла – 27 октомври.
11. Будистка общност в България:
а) Махаянска Нова година – 7 януари;
б) Паранирвана – Преминаване в Нирва-

на – 15 февруари;
в) Лосар – Тибетска Нова година –  

20 февруари;
г) Весак – Раждането и Просветлението 

на Буда – 5 май;
д) Денят Дхарма – Ден на Пречистване-

то – 3 юли;
е) Денят Бодхи – Ден на Свещеното дър-

во – 19 декември.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

7537
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МЕМОРАНДУМ
за разбирателство относно подкрепа за проек-
ти на ЕС между правителството на Република 
България и Европейската инвестиционна 

банка
(Ратифициран със закон, приет от 47-ото 
Народно събрание на 29 юли 2022 г. – ДВ, 
бр. 62 от 2022 г. В сила от 3 ноември 2022 г.)

Долуподписаните:
правителството на Република България, 

представлявано от заместник министър-пред-
седателя по европейските фондове и министър 
на финансите,

(наричано по-нататък „Правителството на 
Република България“)

и
Европейската инвестиционна банка със 

седалище 100, булевард „Конрад Аденауер“, 
Люксембург-Кирхберг (Великото херцогство 
Люксембург), представлявана от вицепрези-
дент Лиляна Павлова,

(наричана по-нататък „ЕИБ“)
(наричани заедно „Страните“)
Като имат предвид, че:
1.  Страните отчитат дългогодишното добро 

сътрудничество между България и ЕИБ 
при финансирането на инфраструктур-
ни инвестиции и други потребности за 
развитието на България;

2.  Страните признават голямото значе-
ние на финансирането, което България 
е предвидено да получи по линия на 
европейските фондове, а именно Евро-
пейския фонд за регионално развитие 
(„ЕФРР“), Европейския социален фонд 
(„ЕСФ“), Кохезионния фонд („КФ“), 
Фонда за справедлив преход („ФСП“), 
Европейския земеделски фонд за раз-
витие на селските райони („ЕЗФРСР“), 
Европейския фонд за морско дело, 
рибарство и аквакултури („ЕФМДР“) 
и Механизма за свързване на Европа 
(„МСЕ“), както и други фондове на ЕС 
в рамките на дългосрочния бюджет и 
инструмента Next Generation на ЕС за 
програмния период на 2021 – 2027 г., 
включително InvestEU и Механизма 
за възстановяване и устойчивост (на-
ричани заедно „фондовете на ЕС“), и 
счита, че това представлява уникална 
възможност за България да подобри 
своите икономически показатели чрез 
инвестиции в транспортна и екологична 
инфраструктура, енергийна ефективност, 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ), научноизследовател-
ска и развойна дейност, образование и 
обучение, да укрепи основите на своята 
конкурентоспособност и да развие ико-

номика, основана на знанието и инова-
циите, както и да постигне напредък в 
областта на климата и програмата за 
устойчивост на околната среда;

3.  Правителството на България е решено да 
увеличи степента и качеството на усвоя-
ване на фондовете на ЕС чрез по-добро 
управление, оптимизация, изпълнение и 
ефективност на инвестициите. За да оп-
тимизира използването на международ-
ния опит, Правителството на България 
потвърждава, че помощта на ЕИБ би 
била от голяма полза за усилията му да 
укрепи своя капацитет за формулиране 
на политики и стратегии, секторно и про-
ектно планиране, проектиране, тръжна 
методология, предпроектни проучвания, 
изпълнение и мониторинг;

4.  Правителството на България отчита, че 
Европейската комисия признава стой-
ността на консултациите и помощта, 
които ЕИБ може да предостави на Бъл-
гария в този важен момент за нейното 
развитие. Помощта на ЕИБ е необходима 
както за успешното изпълнение на про-
ектите, финансирани или предвидени за 
финансиране от европейските фондове 
и/или ЕИБ в рамките на програмния 
период 2021 – 2027 г., така и за подго-
товка за следващия програмен период;

5.  Настоящият Меморандум за разбира-
телство („Меморандумът“) няма за цел 
да промени естеството на подкрепата, 
която ЕИБ ще продължи да оказва на 
България, когато такава подкрепа попада 
извън обхвата на настоящия Меморан-
дум; Страните по-конкретно признават, 
че като допълнение към своите операции 
по кредитиране и към помощта, предос-
тавяна от JASPERS при подготовката на 
нови проекти, предназначени за финан-
сиране със средства на ЕС, ЕИБ може 
да предоставя консултантска подкрепа 
за проекти, за да подобри резултатите 
от подготовката и изпълнението на про-
екти, които ще бъдат съфинансирани от 
страна на ЕИБ;

6.  ЕИБ е финансиращата институция на 
Европейския съюз. По силата на членове 
174 и 175 от Договора за функционира-
нето на Европейския съюз (ДФЕС) „За 
да насърчи цялостното си хармонично 
развитие, Съюзът разработва и осъщест-
вява свои инициативи, които водят до 
укрепването на неговото икономическо, 
социално и териториално сближаване“ и 
„Съюзът също така подкрепя осъщест-
вяването на тези цели чрез действията, 
които предприема посредством струк-
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турните фондове на ЕС, Европейската 
инвестиционна банка и други съществу-
ващи финансови инструменти“. Ролята на 
ЕИБ при подпомагане на използването 
на средствата от фондовете е посочена 
и в преамбюла и няколко разпоредби на 
Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския 
парламент и на Съвета за определяне на 
общи разпоредби за програмния период 
2021 – 2027 г. от 24 юни 2021 г. („Регла-
мент 2021/1060“).

7.  Съгласно член 18, параграф 7 от Устава 
на ЕИБ, като допълнение към нейната 
дейност по отпускане на заеми, ЕИБ 
може да предоставя услуги по техничес-
ка помощ в съответствие с условията, 
приети с мнозинство от нейния Съвет 
на гуверньорите и в съответствие с 
нейния устав.

8.  Съгласно ангажиментите на ЕИБ като 
климатичната банка на ЕС, които тряб-
ва да бъдат изпълнени и постигнати 
съобразно Пътната карта на клима-
тичната банка на Групата на ЕИБ за 
2021 – 2025 г. (одобрена от Управителния 
съвет на Групата на ЕИБ съответно през 
ноември 2019 г. и 2020 г.), задачите за 
услуги по техническа помощ за периода 
след 2021 г. следва да бъдат приведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
нея (по-конкретно целите на Парижкото 
споразумение).

9.  Страните отчитат, че всички одитни 
изисквания, на които ЕИБ може да 
бъде субект, са посочените в Устава на 
ЕИБ, представляващ неразделна част 
от ДФЕС. Тъй като ЕИБ е орган на 
ЕС, националните одитни органи нямат 
одитни права спрямо Групата на ЕИБ 
и ЕИБ подлежи единствено на одитни 
проверки – включително посещения на 
място – извършвани пряко от Европей-
ската сметна палата.

10.  Като се отчита институционалният 
статут на ЕИБ, Страните допълнително 
признават, че ЕИБ не подлежи на нацио-
налните правила за обществени поръчки, 
а прилага своите собствени правила за 
обществени поръчки.

За тази цел и предвид горепосочения пре-
амбюл Страните се споразумяват:

1. Възможни области на подкрепа от 
страна на ЕИБ за осигуряване на подкрепа 
за проекти, насочени към идентифицираните 
от Правителството на България потребности

Правителството на България определи ня-
колко широки области, за които ще е необхо-
дима допълнителна подкрепа за подобряване 
на подготовката и изпълнението на проекти 

в България с цел да се подобри усвояването 
на средствата от фондовете на ЕС през про-
грамния период 2021 – 2027 г.

Като се имат предвид потребностите на 
Правителството на България и ролята на 
ЕИБ като дългосрочен заемодател на ЕС, 
ЕИБ е готова да предостави подкрепа за 
проекти („подкрепа за проекти“), за да под-
крепи програмата за структурни реформи на 
България, инвестициите в публичния сектор 
и намерението на страната да увеличи усво-
яването на средства от фондовете на ЕС през 
програмния период 2021 – 2027 г., както и 
подготовката на България за следващия про-
грамен период. Подкрепата за проекти ще се 
договаря за всеки отделен случай в рамките 
на отделни споразумения (всяко от които е 
„Споразумение за услуги за консултантска 
подкрепа на проекти“ или „СКПП“), които 
ще бъдат сключвани в съответствие с член 
3 по-долу. Тя може да включва евентуалното 
подпомагане от ЕИБ във връзка с определе-
ните по-долу потребности.

Област 1: Осъществяване на проекти
ЕИБ може да предостави подкрепа за 

проекти с цел допринасяне за ефективна, 
ефикасна и навременна подготовка и осъ-
ществяване на проекти или инвестиционни 
програми, финансирани от европейските 
фондове, включително и съфинансирани от 
страна на ЕИБ, чрез:

 – осигуряване на засилен мониторинг;
 –  предоставяне на подкрепа за оценка, 

подготовка и изпълнение;
 –  предоставяне на експертна подкрепа за 

подготовката и изпълнението на проекти, 
когато управляващи органи/органи или 
служби на ЕИБ са установили затрудне-
ния при подготовката и изпълнението 
на проектите;

 –  предоставяне на методологична подкрепа 
при изготвянето на указания, свързани с 
подготовката и изпълнението на такива 
проекти.

Област 2: Институционален капацитет
Банката може да подкрепя мерки за из-

граждане на институционален капацитет, 
допринасящи за ефективно, ефикасно и сво-
евременно осъществяване на проекти, чрез:

 –  предоставяне на подкрепа за подобряване 
на административните процедури за из-
готвяне и изпълнение на проекти и чрез 
предоставяне на директна консултантска 
помощ на определени ключови екипи 
за управление на проекти и на отдели, 
управляващи такива проекти;

 –  оказване на подкрепа за изграждането 
на капацитет и за професионалното 
обучение на местни експерти за реали-
зацията на такива проекти.



СТР.  22  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 95

Област 3: Отраслови стратегически доку-
менти

Банката може да помогне на Правител-
ството при изготвянето или актуализирането 
на отраслови стратегически документи и 
инвестиционни планове.

Горепосочената подкрепа за проекти ще 
бъде допълнение към всяка съществуваща 
подкрепа, финансирана от европейските 
фондове, и към всяка помощ, одобрена от 
ЕИБ в рамките на процедурите по комплекс-
на проверка, свързани с предоставянето на 
съфинансиране от страна на ЕИБ. Ще бъдат 
положени необходимите усилия за предотвра-
тяване на припокриване между подкрепата за 
проекти, предоставяна от страна на ЕИБ по 
силата на настоящия Меморандум, и всяка 
подкрепа, предоставяна от JASPERS съгласно 
нейния мандат.

Договорените детайли и параметри на  
изискванията за добро финансово управление 
са приложени в приложение 1 към настоящия 
Меморандум.

Към всеки момент преди прекратяването 
на настоящия Меморандум Правителството 
на България може да се обръща към ЕИБ с 
молба за предоставяне на услуги във всеки 
друг сектор или област. При наличие на под-
ходящ експертен опит ЕИБ ще положи всички 
усилия, за да реагира активно на искането на 
Правителството на България за определени 
допълнителни потребности от помощ. Подобни 
допълнителни услуги ще бъдат уредени по 
взаимно съгласие между Страните.

2. Ресурси
В зависимост от вътрешната наличност на 

ресурси и изцяло по своя преценка ЕИБ ще 
предоставя подкрепа чрез секторни експерти 
на ЕИБ с необходимия експертен опит и/или 
чрез трети страни (независими експерти), 
привлечени от ЕИБ в съответствие с ней-
ните стандартни процедури за възлагане на 
обществени поръчки на външни консултанти 
(включващи правила за потенциален конфликт 
на интереси).

3. Споразумения за консултантски услуги 
в подкрепа на проекти

При наличие на споразумение между 
Страните ЕИБ ще предоставя подкрепа на 
Бенефициери/Крайни получатели и/или Уп-
равляващи органи/Органи1 съгласно отделни 
споразумения, СКПП, чрез формуляра, при-
ложен по същество като приложение 2 към 
настоящия Меморандум и подписан от ЕИБ, 
от една страна, и от Бенефициера/Крайния 
получател и/или съответния Управляващ ор-
ган/Орган (наричани „Получатели“), от друга 

страна. За целите на настоящия Меморандум 
Получателите на подкрепа от банката трябва 
да се идентифицират като Бенефициер/Краен 
получател на средства от ЕС или Управля-
ващ орган/Орган на средства от ЕС съглас-
но приложимите разпоредби за конкретния 
европейски фонд.

Всяко СКПП влиза в сила в деня на него-
вото подписване. Възнагражденията отразя-
ват подход на възстановяване на разходите в 
съответствие с решението на управителните 
органи на ЕИБ и ще бъдат разпределени, 
както е посочено в приложение 1.

Възнагражденията, прилагани за всяко 
СКПП, могат да се основават на споразумение 
за възнаграждение или на споразумение за 
обща цена2 според договореното между ЕИБ 
и Получателя.

4. Координация
ЕИБ ще координира предоставянето на 

подкрепата за проекти със заместник минис-
тър-председателя по европейските фондове. 
ЕИБ ще предоставя подкрепа за проекти в 
тясно сътрудничество с всички заинтересовани 
страни, включително Управляващи органи/
Органи, изпълнителни органи, Получатели и 
Европейската комисия. Заместник министър-
председателят по европейските фондове чрез 
административната структура, определена да 
му помага в това му качество, се ангажира 
да съдейства при обмена на информация и 
документация с всички участници, когато е 
необходимо, и да ги подкрепя при изпълне-
нието на определените решения.

За горните цели следва да бъде посочено 
основно лице за контакти, съответно в ад-
министративната структура, определена да 
помага на заместник министър-председателя 
по европейските фондове и в ЕИБ.

5. Изпълнение
За изпълнението на подкрепата за проекти 

заместник министър-председателят по евро-
пейските фондове чрез административната 
структура, определена да му помага в това 
му качество, следва да представи на ЕИБ 
конкретни искания за задачи в подкрепа на 
проекти. При условие че тези искания попадат 
в обхвата на настоящия Меморандум и ЕИБ

1 И двата термина „Управляващ орган/Орган“ 
и „Бенефициер/Краен получател“ следва да се 
разбират съгласно определението в приложимия 
Регламент за фондовете на ЕС.
2 Споразуменията за обща цена ще бъдат изклю-
чение и ще се приемат само в случаите, когато 
обхватът на очакваните резултати е ясно определен 
и необходимото работно натоварване може да се 
предвиди точно.
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реши да предостави подкрепа за проекти, 
ЕИБ съгласува конкретните подробности за 
задачата по съответния проект и неговите 
основни етапи със съответните Бенефици-
ери/Крайни получатели и/или Управляващи 
органи/Органи на подкрепата за проекти от 
ЕИБ. Подробностите за съответната задача 
ще бъдат посочени в съответното СКПП. 
Заместник министър-председателят по евро-
пейските фондове, съответният Управляващ 
орган/Орган и/или Бенефициерите/Крайните 
получатели предоставят на ЕИБ всяка инфор-
мация на тяхно разположение, която считат за 
уместна за целите на подкрепата за проекти. 
ЕИБ следва да предоставя подкрепа за проекти 
единствено на базата на такава информация.

ЕИБ следва да се стреми да предоставя 
подкрепа за проекти на основата на разумни 
усилия и следва да има пълната свобода да 
определя необходимите ресурси, естеството 
на подкрепата за проекти и свързаните с 
това консултации. Детайлите относно всяко 
отделно предоставяне на подкрепа и относно 
самата реализация следва да бъдат определени 
в съответното СКПП.

6. Конфликт на интереси
Страните ще си сътрудничат взаимно, за да 

разрешат по подходящ начин всеки действите-
лен, потенциален или предполагаем конфликт 
на интереси, възникнал по време на предос-
тавянето на подкрепа за проекти, за която 
ЕИБ предоставя и съфинансиране, както и по 
време на възлагането на обществени поръчки 
на външни консултанти, привлечени от ЕИБ.

Освен това, ЕИБ ще разрешава всякакви 
потенциални въпроси, свързани с конфликт 
на интереси, в съответствие с вътрешните 
правила на ЕИБ и процедурите, свързани с 
управлението на конфликти на интереси.

7. Актуализиране на условия и процедури
Условията и процедурите за настоящата 

подкрепа за проекти могат да се актуализират 
при необходимост чрез писмено изменение, 
което отразява взаимното съгласие между 
Страните, включително под формата на 
размяна на писма между Правителството на 
България и ЕИБ.

Измененията на настоящия Меморандум 
не следва да подлежат на ратификация съглас-
но чл. 85, параграф 3 от Конституцията на 
Република България, освен ако измененията 
се отнасят до въпроси, посочени в чл. 85, 
параграф 1 от Конституцията на Република 
България.

8. Поверителност
Предвид чувствителния характер на ин-

формацията, обработвана в контекста на 
настоящия Меморандум, Страните се задъл-
жават да гарантират ефективна и ефикасна 

защита на поверителността на такива данни. 
Страните се съгласяват и признават, че всяка 
информация в писмена форма, обозначена 
като „поверителна“, която ще бъде получена 
от съответните им служители в хода на из-
пълнение на настоящия Меморандум, следва 
да бъде третирана като поверителна. Това 
задължение следва да остане в сила след из-
тичане на срока на настоящия Меморандум. 
Това задължение не се отнася за информация, 
която е или впоследствие ще стане публично 
достояние, с изключение на тази, която е 
разкрита неправомерно от съответните слу-
жители на Страните.

9. Освобождаване от отговорност
Правителството на България няма да пре-

дявява никакви претенции спрямо ЕИБ, към 
никой от нейните служители или към никой 
от членовете на нейните управителни органи 
по отношение на всякакви и всички действия, 
искове, загуби, задължения, щети, разходи, 
такси и разноски, които Правителството на 
България или някой от неговите директори, 
служители, агенти, звена или друга публична 
институция или орган, свързан с него, може да 
претърпи във връзка с подкрепата за проекти, 
освен когато става дума за груба небрежност 
и умишлено нарушение от страна на ЕИБ.

10. Срок на действие
Предвижда се подкрепата за проекти, 

предоставена от ЕИБ на Бенефициерите/
Крайните получатели и Управляващите 
органи/Органите в подкрепа на действията 
на Правителството на България съгласно 
настоящия Меморандум, да бъде финансира-
на по съответната програма или чрез други 
европейски фондове, отпуснати на България. 
Настоящият Меморандум се прекратява в края 
на периода на разплащане на приложимите 
средства по европейските фондове в рамките на 
програмния период 2021 – 2027 г., предвиден 
понастоящем да бъде на 31 декември 2029 г.

Ако към даден момент преди датата на 
прекратяване някоя от Страните по насто-
ящия Меморандум смята добросъвестно, че 
целите на настоящия Меморандум не могат да 
бъдат ефективно или надлежно изпълнявани, 
тя следва да проведе консултации с другата 
Страна. Страните ще положат всички разум-
ни усилия за коригиране на ситуацията. Ако 
след проведената консултация и положените 
усилия за коригиране на ситуацията някоя 
от Страните все още смята, че целите на 
настоящия Меморандум не могат да бъдат 
изпълнени, тази Страна може едностранно 
да се оттегли от настоящия Меморандум, 
отправяйки към другата Страна писмено 
предизвестие от три месеца.
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Всички сключени двустранни СКПП няма 
да бъдат засегнати от прекратяването по на-
стоящия член 10.

11. Влизане в сила и действие
Настоящият Меморандум влиза в сила 

на датата на уведомлението, изпратено чрез 
дипломатически канали от страна на Пра-
вителството на България, потвърждаващо 
приключването на вътрешните правни про-
цедури, необходими за влизането в сила на 
Меморандума.

Настоящият Меморандум не задължава 
ЕИБ да предоставя подкрепа за проекти за 
определен вид дейност или проект или Бъл-
гария да сключи договор с ЕИБ за подкрепа 
за проекти. Съдържащото се в настоящия 
Меморандум не следва да се тълкува като 
създаване на съвместно предприятие, взаи-
моотношение на посредничество или правно 
партньорство между Страните.

Съдържащото се в настоящия Меморандум 
няма за цел и не следва да се тълкува като 
отказ от привилегии и имунитети на някоя 
от Страните или нейни длъжностни лица и 
служители, които привилегии и имунитети 
са изрично гарантирани чрез настоящия 
Меморандум.

12. Юрисдикция и приложимо законода-
телство

Всякакви спорове, свързани с прилагането 
или тълкуването на настоящия Меморандум, 
които не могат да бъдат разрешени чрез кон-
султации между Страните, могат да бъдат от-
несени от всяка от страните до юрисдикцията 
на Съда на Европейския съюз.

Разпоредбите на настоящия Меморандум са 
подчинени на общите принципи на правото, 
което е общопризнато за държавите – членки 
на Европейския съюз, както се тълкува или ще 
бъде тълкувано от Съда на Европейския съюз, 
освен ако настоящият Меморандум посочва 
друго по отношение на определена разпоредба.

13. Уведомления
Всякакви уведомления следва да бъдат 

изпращани до Страните на следния адрес и 
на вниманието на:

За Правителството 
на България:

На вниманието на:
Заместник министър-
председател по евро-
пейските фондове и 
министър на финансите
Министерски съвет на 
Република България
бул. „Дондуков“ № 1 
1194 София

За Европейската 
инвестиционна 
банка:

На вниманието на: 
Дирекция „Проекти“
100, бул. „Конрад 
Аденауер“ 
L-2950 Люксембург

В потвърждение на гореизложеното, долу-
подписаните надлежно упълномощени лица 
подписаха настоящия Меморандум. Всяка 
страница на всеки от образците е подписана от 
г-н Асен Василев, заместник министър-пред-
седател по европейските фондове и министър 
на финансите, за Правителството на България, 
и от вицепрезидент Лиляна Павлова, за ЕИБ.

Съставен в четири (4) оригинала на ан-
глийски език и в четири (4) оригинала на 
български език, като в случай на противоречие 
предимство има версията на английски език.

Подписан за и от името 
на правителството на 
Република България:
Асен Василев,
заместник министър-
председател по евро-
пейските фондове и 
министър на
финансите
Дата: 7.07.2022 г.

Подписан за и от 
името на Европей-

ската инвестиционна 
банка:

Лиляна Павлова,
вицепрезидент

Дата: 7.07.2022 г.

Приложение 1

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 
ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

І. Общ контекст
1.  Меморандумът, към който е приложен 

настоящият документ под формата 
на приложение, предвижда предос-
тавянето на подкрепа за проекти от 
страна на ЕИБ, предназначена за 
Бенефициери/Крайни получатели 
и Управляващи органи/Органи в 
България. Тази подкрепа за осъщест-
вяване на проекти се финансира от 
европейските фондове.

2.  В този смисъл Бенефициерите/Край-
ните получатели и Управляващите 
органи/Органите по съответните 
програми/инвестиции по европей-
ските фондове носят отговорност за 
това Правителството на България 
да съблюдава всички изисквания за 
добро финансово управление съгласно 
свързаните регламенти, уреждащи 
използването на такива европейски 
фондове. За да може Правителството 
на България да спази тези изисквания, 
Бенефициерите/Крайните получатели 
и Управляващите органи/Органите 
поемат ангажимент да предоставят 
съответната информация на Прави-
телството на България.

II. Допустими разходи, покривани от СКПП
За целите на споразуменията за заплащане, 

посочени в съответното отделно СКПП, Стра-
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ните се споразумяват за следното по отношение 
на разходите, свързани с осъществяването на 
дейности от страна на ЕИБ:

1.  СКПП, за които се разчита единствено 
на служители на ЕИБ и консултанти 
на ЕИБ, ще се базират на бюджет за 
услугите, съответстващ на конкрет-
ни очаквани резултати и свързаните 
с тях човекодни, като за основа се 
използва цялостна дневна ставка за 
възнаграждение (която включва еди-
нични разходи за служител, пътни и 
дневни разходи), или споразумение за 
обща цена. Съответните възнаграж-
дения ще са на разходопокривна база 
и ще се фактурират на съответните 
Бенефициери/Крайни получатели 
или Управляващи органи/Органи, 
според договореното между Страните 
в отделните СКПП.

2.  СКПП, които разчитат на управля-
вани от ЕИБ услуги за подкрепа на 
изпълнението, предоставяни от трети 
страни, ще бъдат фактурирани по-
етапно на съответните Бенефициери/
Крайни получатели или Управляващи 
органи/Органи след предоставянето 
на услугите въз основа на обща цена 
(еднократна сума) или като хонорар 
за услугите, като и в двата случая се 
включват координационни разходи на 
ЕИБ в размер на 15 % за управлението 
на трети страни. В случай на хонорар 
цената се определя въз основа на ди-
версифицираните ставки за хонорари 
на третите страни в съответствие 
със съответните категории експерти 
(старши експерти, младши експерти, 
местни експерти и т.н.), подкрепени 
от справки за изработеното време на 
тези трети страни с включени пътни 
и квартирни и други свързани разхо-
ди, надлежно договорени и подробно 
описани в отделното СКПП. ЕИБ 
ще посочи в съответното СКПП, 
подписано с Получателя, дейнос-
тите, които служителите на ЕИБ ще 
извършат във връзка с управлението 
на третите страни.

ІІІ. Счетоводство и отчетност на финан-
совото управление

1.  ЕИБ ще предостави на Бенефи-
циерите/Крайните получатели или 
Управляващите органи/Органи, по 
тяхно искане и в съответствие с вся-
ко СКПП, фактури и подкрепяща 
документация с цел обосновка на 
допустимите разходи, извършени по 
отношение на дейностите, финан-

сирани по СКПП, в съответствие с 
политиките на ЕИБ и приложимите 
правила за неприкосновеността на 
личния живот и правилника за персо-
нала. ЕИБ ще поддържа регистри на 
тази документация за целия срок на 
СКПП и за период от седем години 
след приключване на СКПП.

2.  В случай на трети страни под управле-
нието на ЕИБ, ЕИБ ще предостави на 
Бенефициерите/Крайните получатели 
или Управляващите органи/Органи, 
в съответствие с всяко СКПП, копие 
от фактурите, свързани с извършените 
от третите страни дейности.

3.  При необходимост ЕИБ ще предостави 
също така своите одитирани финансо-
ви отчети и твърдение за вярност от 
ръководството, прегледани от външни 
одитори относно целесъобразността 
на системата за вътрешен контрол, 
доколкото се отнасят до услугите, пре-
доставяни по настоящия Меморандум.

4.  В съответствие с финансовите регла-
менти на Европейския съюз Евро-
пейската комисия или българските 
одитни органи могат да извършват 
прегледи на напредъка, включително 
проверки на място на Бенефициери/
Крайни получатели или Управля-
ващи органи/Органи в България 
относно дейности, финансирани по 
европейските фондове и извършвани 
от Бенефициерите и Управляващите 
органи. В случай че ЕИБ предостави 
услуги по отношение на въпросните 
проекти, финансирани по европейски 
фондове, ЕИБ е готова да окаже съот-
ветната подкрепа на Бенефициерите/ 
Крайните получатели и Управлява-
щите органи/Органите за успешното 
провеждане на тези проверки в съот-
ветствие с политиките на ЕИБ.

ІV. Проверка
1.  ЕИБ ще предостави, по искане на 

Бенефициерите/Крайните получа-
тели или Управляващите органи/
Органите, копия от фактурите и 
всички други подкрепящи докумен-
ти за допустимите разходи съгласно 
съответното СКПП, за да позволи 
на българските национални одитни 
органи, Европейската комисия или 
Европейската сметна палата да про-
верят използването на средства по 
европейските фондове от България, 
включително тяхната законосъобраз-
ност и правомерност.
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2.  Тази проверка има за цел да позволи 
на българските национални одитни 
органи, Европейската комисия или 
Европейската сметна палата да по-
твърдят истинността на подадените 
от България искания за плащане. 
Приема се, че тази проверка ще се 
ограничава до информация относно 
използването на предоставеното по 
европейските фондове финансиране 
съгласно дадено СКПП и няма да 
има характер на одит на ЕИБ.

В името на доброто сътрудничество 
Правителството на България разбира, че, тъй 
като ЕИБ има статут на орган на ЕС, нацио-
налните одитни органи не притежават одитни 
права спрямо Групата на ЕИБ и ЕИБ подлежи 
единствено на одитни проверки – включител-
но проверки на място – извършвани пряко от 
Европейската сметна палата в съответствие с 
член 287, параграф 3 от ДФЕС и посоченото 
в него Тристранно споразумение.

Приложение 2

Образец

СПОРАЗУМЕНИЕ
за услуги за консултантска подкрепа на 
проекти между [получател] и Европейската 

инвестиционна банка

София, __________
Люксембург, __________

Съдържание
1. Определения и тълкуване  ....................
2. Влизане в сила и срок на действие  ....
3. Крайни резултати  ..................................
4. Задължения  .............................................
5. Плащания  ................................................
6. Конфликт на интереси и други дейности

.............................................................................
7. Кодекс на поведение, приложими поли-

тики и декларации, защита на данни  ..........
8. Поверителна информация  ....................
9. Работни материали и интелектуална 

собственост  ......................................................
10. Отговорност и обстоятелства на непре-

одолима сила  ...................................................
11. Прекратяване  ........................................
12. Одит  .......................................................
13. Статут  ....................................................
14. Уведомления  .........................................
15. Изменения  .............................................
16. Екземпляри  ...........................................
17. Отделяне  ................................................
18. Публичност  ...........................................
19. Приложимо право и юрисдикция  ......

А некс 1 – Обра зец на предос та вя-
ни усл у г и: описание на усл у г и т е за 
подкрепа на проекти  ......................................

Анекс 2 – Възнаграждения  .......................
Анекс 3 – Данни за банковата сметка – ЕИБ

.............................................................................
Анекс 4 – Образец на фактура – експерти 

и консултанти на ЕИБ  ...................................
Анекс 5 – Образец на фактура – трета 

страна  ................................................................
Анекс 6 – Образец на доклад за напредъка

.............................................................................
Анекс 7 – Образец на справка за израбо-

тените часове от експерти и консултанти на 
ЕИБ  ....................................................................

Настоящото Споразумение за услуги за 
консултантска подкрепа на проекти („Спо-
разумение“) се сключи между:

Управляващ орган/Орган/Бенефициер/
Краен получател със седалище на адрес [•], 
представляван за целите на подписването на 
настоящото Споразумение от [•]

(„Получател“),
от една страна,
и
Европейската инвестиционна банка, със 

седалище с адрес 98-100, булевард „Конрад 
Аденауер“, L-2590 Люксембург, представлява-
на за целите на подписването на настоящото 
Споразумение от [•] и [•]

(„ЕИБ“),
наричани заедно „Страните“ и поотделно 

„Страната“.
Като се има предвид, че:
(а)  Страните признават, че ЕИБ и Пра-

вителството на Република България 
подписаха Меморандум за разбирател-
ство относно подкрепа за проекти на 
ЕС в България („Меморандум“). Целта 
на настоящото Споразумение е да се 
определят условията, при които ЕИБ 
ще предостави подкрепа за проекти 
на Получателя, който трябва да бъде 
идентифициран като бенефициер на 
европейските фондове;

(b)  В допълнение Страните признават, че 
ЕИБ е финансиращата институция на 
Европейския съюз. По силата на членове 
174 и 175 от Договора за функционира-
нето на Европейския съюз (ДФЕС) „За 
да насърчи цялостното си хармонично 
развитие, Съюзът разработва и осъщест
вява свои инициативи, които водят до 
укрепването на неговото икономическо, 
социално и териториално сближаване“ 
и „Съюзът подкрепя осъществяването 
на тези цели чрез действията, които 
предприема посредством структурните 
фондове на ЕС, Европейската инвести
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ционна банка и други съществуващи фи
нансови инструменти“. Ролята на ЕИБ 
за подпомагане на изпълнението по 
фондовете е допълнително посочена в 
преамбюла и в няколко разпоредби на 
Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европей-
ския парламент и на Съвета от 24 юни 
2021 г. за определяне на общи разпоред-
би за програмния период 2021 – 2027 г.;

(с)  Съгласно член 18, параграф 7 от Устава 
на ЕИБ, като допълнение към нейната 
дейност по отпускане на заеми, ЕИБ 
може да предоставя услуги по техничес-
ка помощ в съответствие с условията, 
определени от нейния Съвет на гувер-
ньорите и в съответствие с нейния устав;

(d)  Получателят признава, че подлежи на 
изисквания за одит съгласно регламен-
тите за европейските фондове и трябва 
да отговаря на всички изисквания, при-
ложими към бенефициерите съгласно 
регламентите за европейските фондове 
(включително съхраняване на докумен-
тация и изисквания за обосновка на 
всички разходи, направени по силата 
на настоящото Споразумение, като до-
пустими разходи съгласно регламентите 
за европейските фондове).

1. Определения и тълкуване
1.1.  Определенията и правилата за тълку-

ване в настоящия член се прилагат в 
настоящото Споразумение (освен ако 
контекстът не изисква друго).

Ангажимент означава ангажирането на ЕИБ 
от страна на Получателя при 
условията на настоящото Спо-
разумение.

Бенефициер означава „бенефициер“, както 
е определено в приложимия 
регламент за конкретните ев-
ропейски фондове.

Директива 
2006/112/EO

означава Директива 2006/112/
ЕО на Съвета от 28 ноември 
2006 г. относно общата система 
на данъка за добавената стой-
ност, изменена с Директива 
2008/8/ЕО на Съвета от 12 
февруари 2008 г.

Доклад за 
напредъка

означава доклад, в който са 
очертани дейностите и постиг-
натият напредък по изпълнени-
ето на услугите, представянето 
на който води до плащане 
на фактурите, представени от 
ЕИБ; структурата на доклада за 
напредъка е описана в Анекс 6.

Други резул-
тати

означава разнообразни резул-
тати, различни от докладите 
за напредъка, които могат да 
се договорят от Страните и 
да се посочат в описанието 
на услугите, както е посочено 
в Анекс 1.

Държави 
членки

означава държавите – членки 
на Европейския съюз.

Европейски 
фондове 
(Фондове на 
EC)

означава Европейския фонд за 
регионално развитие („ЕФРР“), 
Фонда за справедлив преход 
(„ФСП“), Европейския соци-
ален фонд+ („ЕСФ+“), Кохе-
зионния фонд („КФ“) и Ев-
ропейския фонд за морско 
дело, рибарство и аквакултури 
(„ЕФМДР“), Фонд „Убежи-
ще, миграция и интеграция“, 
Фонд „Вътрешна сигурност“ 
и Инструмента за финансова 
подкрепа на управлението на 
границите и визовата поли-
тика, всички заедно, както 
са определени в Регламента 
за общоприложимите разпо-
редби за програмния период 
2021 – 2027 г., средствата по 
Общата селскостопанска по-
литика, наличните средства по 
програмата NextGenerationEU 
и други средства, за които 
страните могат да се договарят 
периодично в съответствие с 
приложимото европейско за-
конодателство.

Екип за 
КУП

означава екипа, съставен от 
експертите на ЕИБ и кон-
султантите на ЕИБ, както е 
посочено в Анекс 1.

Експерт(и) 
на ЕИБ

служители на ЕИБ, които 
предоставят услугите, както 
е посочено в Анекс 1, и/или 
координират и администрират 
работата на трети страни (спо-
ред определеното по-долу) при 
необходимост.

ЕС означава Европейския съюз.
Изобретение всяко изобретение, идея, от-

критие, разработка, усъвър-
шенстване или иновация, на-
правени от ЕИБ във връзка с
предоставянето на услугите, 
независимо дали може да бъде 
патентовано, или не, или може 
да бъде регистрирано и незави-
симо дали е записано, или не 
върху някакъв носител.
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Качество означава в качеството на 
кредитор, кредитополучател, 
представител, консултант, ди-
ректор, служител, собственик, 
съдружник, акционер или в 
друго качество.

Консултант(и) 
на ЕИБ

означава отделни консултанти, 
които могат да бъдат наети 
от ЕИБ за изпълнението на 
проекта и за които на ЕИБ 
ще бъдат заплатени фиксирани 
възнаграждения по ставките, 
определени в Анекс 2.

Крайни ре-
зултати

означава резултатите, други-
те резултати и докладите за 
напредъка, които следва да 
бъдат представени съгласно 
настоящото Споразумение.

Начална 
дата

означава датата на започване, 
както е посочено в Анекс 1 
от настоящото Споразумение.

Поверителна 
информация

означава всяка информация, 
предоставена от Страните по 
отношение на настоящото Спо-
разумение, която е:
(i) в писмена или друга посто-
янна форма (вкл. електронна);
(ii) ясно и явно определена 
от съответната Страна като 
„поверителна информация“; и
(iii) предоставена на внима-
нието на посоченото лице за 
контакт на всяка от Страните 
по настоящото Споразумение.

Получател означава получателя (Управ-
ляващия орган/Органа и/или 
Бенефициера/Крайния получа-
тел) на услугите, предоставяни 
по настоящото Споразумение.

Права на ин-
телектуална 
собственост

означава патенти, права върху 
изобретения, авторско право 
и сродните му права, търгов-
ски марки, търговски имена и 
имена на домейни, права на 
външно оформление, права 
върху репутация или права 
за осъждане при въвеждане в 
заблуда, права върху дизайн, 
права в компютърен софтуер, 
права върху бази данни, права 
в поверителна информация 
(включително ноу-хау и търгов-
ски тайни) и всички други права

на интелектуална собственост, 
на ЕИБ, във всеки случай неза-
висимо дали са регистрирани, 
или нерегистрирани, и вклю-
чително всички приложения 
(или права за прилагане) за 
подновяване или удължаване 
на тези права и всички подоб-
ни или еквивалентни права 
или форми на защита, които е 
възможно понастоящем или в 
бъдеще да имат сила във всяка 
част на света.

Правила на 
ЕС

означава регламентите, отнася-
щи се до европейските фондове, 
с последващи изменения или 
актуализации, както и всички 
други приложими европейски 
регламенти, директиви или 
насоки.

Работни ма-
териали

означава всички записи, док-
лади, документи, чертежи, про-
екти, транспаранти, снимки, 
графики, лога, печат, софту-
ерни програми, изобретения, 
идеи, открития, обучителни 
материали, методологии, мо-
дели, развитие на политиката, 
подобрения или иновации и 
всички материали, които ги 
олицетворяват в каквато и да 
е форма, включително, но не 
само на хартиен носител и в 
електронен формат, изготвени 
от ЕИБ във връзка с предос-
тавянето на услугите.

Регламенти 
на EC

означава Регламент № 1056/2021, 
Регламент № 1057/2021, Рег-
ламент № 1058/2021, Регла-
мент № 1059/2021, Регламент 
№ 1060/2021 и свързаните с тях 
делегирани актове, както и всяко 
друго законодателство на ЕС, 
приложимо към европейските 
фондове, с техните последващи 
изменения или актуализации.

Резултати означава резултатите, които 
трябва да бъдат представени 
от ЕИБ по настоящото Спо-
разумение, както е посочено 
в Анекс 1.

Споразуме-
ние

означава настоящото Споразу-
мение и неговите анекси.

Споразуме-
ние за обща 
цена

означава споразумение за пла-
щане, при което дължимата 
цена по отношение на услугите 
е еднократна сума.
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Трета(и) 
страна(и)

означава доставчици на услуги, 
на които ЕИБ може да възложи 
изпълнение на част от услугите 
и за които ЕИБ ще получи 
заплащане за стойността на 
техните услуги плюс 15 % от 
разходите за координация на 
ЕИБ.

Управляващ 
орган

означава „Управляващ орган“, 
както е определено в приложи-
мия регламент за конкретните 
европейски фондове.

Услуги означава услугите, които след-
ва да бъдат предоставени от 
ЕИБ на Получателя с естест-
вото и до степента, посочени 
в приложението.

Цена има значението, дадено в член 5.
Член означава член в настоящото 

Споразумение.

1.2.  Заглавията в настоящото Споразуме-
ние са въведени само за удобство и не 
засягат неговото тълкуване.

1.3.  Позоваването на правилата на ЕС и на 
конкретен закон или наредба представ-
лява препратка към такъв документ, 
както действа към момента, като се 
взема предвид всяко изменение, раз-
ширяване или повторно влизане в сила 
и се включват всички подзаконови 
нормативни актове, действащи към 
момента към такъв документ.

1.4.  Освен ако контекстът не указва друго, 
всяко позоваване на единия пол включ-
ва препратка към другия пол.

1.5.  Използваните в настоящото Споразуме-
ние понятия, започващи с главни букви, 
имат значението, което им е дадено в 
настоящото Споразумение, освен ако не 
е посочено друго. Освен ако контекстът 
не указва друго, понятията и изразите с 
главни букви, определени в Правилата 
на ЕС и регламентите за изпълнение 
и делегираните регламенти, имат съ-
щото значение, когато са използвани 
тук, освен ако не е определено друго 
в настоящия документ.

1.6.  Думи в единствено число включват 
множествено число и тези в множест-
вено число включват единствено число.

1.7.  Позоваванията на „Групата на ЕИБ“ 
ще бъдат позовавания на Европейската 
инвестиционна банка и Европейския 
инвестиционен фонд, като във всеки 
случай включват съответните им ръ-
ководни органи.

1.8.  Анексите към настоящото Споразуме-
ние формират част от и са включени 

в настоящото Споразумение съгласно 
следния списък:
 –  Анекс 1: Образец на предоставяни 

услуги: Описание на услугите за 
подкрепа за проекти 

 –  Анекс 2: Ставки за възнаграждения 
 –  Анекс 3: Данни за банковата смет-

ка – ЕИБ
 –  Анекс 4: Образец на фактура – екс-

перти и консултанти на ЕИБ 
 –  Анекс 5: Образец на фактура – трета 

страна 
 –  Анекс 6: Образец на доклад за на-

предъка
 –  Анекс 7: Образец на справка за 

изработените часове от експерт на 
ЕИБ/консултант на ЕИБ

 В случай на неясноти, конфликти или 
несъответствия между някои от разпо-
редбите на настоящото Споразумение, 
включително анексите, предимство имат 
разпоредбите на основните условия на 
настоящото Споразумение.

2. Влизане в сила и срок на действие
2.1.  Настоящото Споразумение влиза в сила, 

когато бъде подписано от последната 
страна.

2.2.  Получателят възлага на ЕИБ, а ЕИБ 
следва да предостави услугите според 
условията на настоящото Споразуме-
ние.

2.3.  ЕИБ ще започне изпълнението на услу-
гите на началната дата, а периодът на 
предоставяне на услугите от страна на 
ЕИБ, включително административното 
приключване, е [ПРОДЪЛЖИТЕЛ-
НОСТ НА УСЛУГИТЕ В МЕСЕЦИ 
ИЛИ „до“ ДАТАТА НА ПРИКЛЮЧ-
ВАНЕ], както е описано по-подробно 
в Анекс 1.

3. Крайни резултати
3.1.  ЕИБ следва да предостави резултатите, 

договорени с Получателя, в съответ-
ствие с Анекс 1.

3.2.  В доклада за напредъка се очертават 
дейностите и напредъкът, осъществени 
от ЕИБ по предоставяне на услугите.

3.3.  Независимо от представянето на док-
ладите за напредъка за целите на 
извършване на плащане, Страните 
също могат да се споразумеят ЕИБ да 
предостави други резултати по време 
на предоставянето на услугите.

4. Задължения
4.1.  По време на изпълнението на ангажи-

мента ЕИБ полага грижи тя и когато 
е необходимо, консултантът(ите) на 
ЕИБ, наети в съответствие с член 4.2, 
и трета(и) страна(и), на която възлага 
поръчката в съответствие с член 4.3  
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ще положат обосновани усилия за из-
пълнение на услугите за Получателя.

4.2.  По свое усмотрение ЕИБ може да наеме 
отделни консултанти (наричани по-долу 
„консултант на ЕИБ“, съгласно член 
1, които да изпълняват част от услу-
гите. ЕИБ ще информира Получателя 
за привличането на такъв консултант 
на ЕИБ. Получателят се съгласява, 
признава и приема, че ЕИБ ще при-
лага своите правила за възлагане на 
поръчка, когато използва услугите на 
консултанти на ЕИБ (включително 
правилата за конфликт на интереси). 
ЕИБ следва да информира Получателя 
за привличането на такъв консултант 
на ЕИБ, като се подразбира, че такова 
възлагане на консултанти на ЕИБ от 
страна на ЕИБ не поражда и не може да 
се тълкува като създаване на договорни 
отношения между такъв консултант на 
ЕИБ и Получателя.

4.3.  По свое усмотрение ЕИБ може да въз-
ложи на Трета страна извършването 
на част от услугите. ЕИБ ще инфор-
мира получателя за привличането 
на такава трета страна. Получателят 
се съгласява, признава и приема, че 
ЕИБ ще прилага своите правила за 
възлагане на поръчки, когато използва 
услугите на трети страни (включително 
правилата за конфликт на интереси). 
ЕИБ следва да информира Получате-
ля за привличането на такива трети 
страни, като се подразбира, че такова 
възлагане на трети страни от страна 
на ЕИБ не поражда и не може да се 
тълкува като създаване на договорни 
отношения между такава трета страна 
и Получателя.

4.4.  ЕИБ няма да подлежи на проверка 
за съответствие с нейните собствени 
правила за наемане на трети страни, 
освен в съответствие с член 12.3.

4.5.  ЕИБ издава фактура на Получателя в 
съответствие с член 5.

4.6.  Страните се споразумяват, че Получа-
телят действа като основен партньор 
на ЕИБ за целите на настоящото 
Споразумение и че ЕИБ може, освен 
ако изрично не е посочено друго, да 
приеме, че уведомление, одобрение 
или друго съобщение, представено от 
Получателя на ЕИБ във връзка с на-
стоящото Споразумение, представлява 
мнението на Получателя и на всички 
други субекти, ползващи услугите, така 
както те са определени в настоящото 
Споразумение.

4.7.  Получателят предоставя цялата необ-
ходима налична информация и съдей-
ствие, за да осигури възможност на 
ЕИБ (включително на консултантите 
на ЕИБ и Третата(Третите) страна(и), 
осигурени от ЕИБ) да изпълни услу-
гите. Съгласно разпоредбите на член 8 
(Поверителна информация), документи 
или информация, които стават извест-
ни на ЕИБ във връзка с изпълнението 
на услугите, могат да се споделят за 
целите на изпълнението на услугите 
между експертите на ЕИБ, както и с 
консултантите на ЕИБ и трети страни, 
участващи в изпълнението на услугите.

4.8.  Получателят гарантира, че всяка ин-
формация, предоставена на ЕИБ в съот-
ветствие с настоящото Споразумение, 
е и ще бъде точна и че ЕИБ има право 
да разчита на такава информация и 
помощ, без да извършва проверка на 
точността или произхода на същата.

4.9.  Получателят гарантира, че той и не-
говите служители си сътрудничат с 
ЕИБ и с всеки консултант на ЕИБ и 
трета страна, наета от ЕИБ, съгласно 
определените изисквания.

4.10.  Получателят информира своевремен-
но ЕИБ за всеки закон, подзаконови 
или административни актове, които 
могат да окажат въздействие върху 
изпълнението на услугите. Получа-
телят се ангажира да спазва всички 
закони и разпоредби, приложими 
спрямо него.

4.11.  ЕИБ се ангажира да мобилизира 
всички разумни средства, с които 
разполага, за да изпълни услугите 
своевременно, работната програма и 
графика, определен за предоставяне 
на услугите по Споразумението, под-
готвени добросъвестно въз основа на 
информацията, с която ЕИБ разполага 
към момента, и са само индикативни, 
като се предполага, че: (i) Получате-
лят ще изпълнява своите съответни 
задължения по удовлетворителен и 
навременен начин; (ii) Получателят 
винаги ще действа своевременно 
при предоставяне на информация, 
вземане на решения и осигуряване 
на необходимата подкрепа, както е 
предвидено тук и както се изисква 
понякога от ЕИБ; и (iii) Получателят 
ще осигури сътрудничеството на други 
компетентни публични органи, чието 
съдействие е необходимо за навремен-
ното предоставяне на услугите.
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5. Плащания
5.1.  Като възнаграждение за предоставяне 

на услугите Получателят заплаща на 
ЕИБ максималния размер въз основа 
на една обща сума за предоставените 
услуги, без да начислява каквито и да 
било косвени данъци или данъци върху 
продажбите („Цена“). Дължимата Цена 
по отношение на услугите, не надвишава 
общо [•] евро без ДДС, както следва:
 –  До [•] евро – за покриване на раз-

ходите за услугите, предоставени 
от експертите на ЕИБ, по ставките, 
посочени в Анекс 2;

 –  До [•] евро – за покриване на раз-
ходите за услугите, предоставени от 
консултантите на ЕИБ, по ставките, 
посочени в Анекс 2;

 –  До [•] евро – за покриване на разходи-
те за услугите, предоставени от трети 

страни (до [•] евро), и съответните 
разходи за координация от страна 
на ЕИБ в размер на 15 % ([•] евро).

Действителната сума, дължима на ЕИБ, 
зависи от времето, изразходвано от експерти-
те и консултантите на ЕИБ, действителните 
разходи за услугите, предоставени от трети 
страни, плюс разходите за координация на 
трети страни.

В зависимост от действителните разходи и 
нужди по време на изпълнението на Спора-
зумението и при взаимно съгласие от двете 
Страни, изразено чрез писмено уведомление, 
средствата могат да се прехвърлят между трите 
подкатегории (експерти на ЕИБ, консултанти 
на ЕИБ, трети страни).

5.2. Плащанията ще се извършват в съот-
ветствие със схемата(ите) за плащане по-долу.3

Схема за плащане – Услуги, предоставени от експерти на ЕИБ, консултанти на ЕИБ и/или трети страни 
(включително такса на ЕИБ за координация)

Сума на плащането Събитие, при което се дължи плащането

Авансово плащане на [•] 
евро, т.е. до 20 %4

Подписване на настоящото Споразумение

Междинни плащания Веднъж на всеки шест месеца, след одобряване на окончателния вариант 
на доклада за напредъка (вж. 5.9 и 5.11) и въз основа на съответния брой 
експертни дни, отработени от експертите и консултантите на ЕИБ по 
дневните ставки в Анекс 2, както и на разходите за трети страни, фактури-
рани на ЕИБ през съответния период, плюс 15 % разходи за координация

Окончателно плащане Окончателно одобряване от Получателя на продуктите и въз основа на 
оставащия брой експертни дни, отработени от експертите и консултанти-
те на ЕИБ по дневните ставки в Анекс 2, както и на разходите за трети 
страни, фактурирани на ЕИБ през съответния период, плюс 15 % разходи 
за координация

5.3.  ЕИБ ще представи фактура за Получателя след събитието, в резултат на което възниква 
дължимо плащане. Плащанията се извършват в евро, без никакви удръжки за данъци, 
мита, такси и други приспадания и независимо от евентуални нерешени спорове между 
Страните, по сметката, посочена в Анекс 3 (банкови данни – ЕИБ), и се основава на 
фактурите, представени от ЕИБ в съответствие с член 5.5.

5.4.  Получателят извършва авансово плащане при подписването на настоящото Споразуме-
ние в размер до 20 % от цената в срок от 45 календарни дни след получаване от ЕИБ 
на фактурата (без други подкрепящи документи), в която се изисква авансово плащане 
на конкретната сума. Размерът на авансовото плащане се приспада пропорционално от 
междинните плащания и/или окончателното плащане, дължимо на ЕИБ, или по друг 
начин, договорен между Страните.

5.5.  За всички плащания с изключение на авансовото плащане в зависимост от това дали 
услугите са предоставени от експерти на ЕИБ и консултанти на ЕИБ или от трети стра-
ни, ЕИБ ще представи на Получателя фактури, в които се дава подробна информация 
за разходите, свързани с услугите, предоставени от експерти или консултанти на ЕИБ 
(Анекс 4); и/или фактури, в които се дава подробна информация за разходите, свързани 
с услугите, предоставени от трети страни (Анекс 5).

3 При специалния случай на споразумения за обща цена Страните се договарят плащането да бъде об-
вързано с одобрението на конкретните договорени резултати.
4 ЕИБ не е длъжна да изисква авансовото плащане или междинните плащания и може да реши да издаде 
окончателна фактура за общата сума на конкретната поръчка за услуги, предоставени от трети страни 
(включително разходите за координация на ЕИБ в размер от 15 %).
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5.6.  Фактурите за услугите, предоставени 
от експерти и консултанти на ЕИБ, 
следва да включват дължимата сума, 
заглавието и номера на договора, 
предмета на съответната фактура и 
следните подкрепящи документи:

 –  за услуги, предоставени от експерти 
и консултанти на ЕИБ по споразуме-
ние за възнаграждение въз основа на 
ставките, договорени за експертите 
и консултантите на ЕИБ: доклад за 
напредъка (Анекс 6), справки за из-
работено време в приложения формат 
(Анекс 7);

 –  за услуги, предоставяни от експерти и 
консултанти на ЕИБ по споразумение 
за обща цена: съответните продукти.

5.7.  В случай че част от услугите ще бъде 
предоставена от трети страни, ЕИБ ще 
сключи договори за услуги с третите 
страни съгласно собствените си про-
цедури, които могат да са базирани на 
хонорар (fee-based) или на договори за 
обща цена (global price) в зависимост от 
естеството на предоставяните услуги. 
Фактурите за услугите, предоставени 
от трети страни, следва да включват 
дължимата сума, заглавието и номера 
на договора, предмета на съответната 
фактура и следните подкрепящи до-
кументи:

 –  за договори за услуги, базирани на 
хонорар, между ЕИБ и трети стра-
ни: копие от фактурите на третите 
страни, доклад за напредъка (вж. 
член 5.8) и справки за изработеното 
време във формат, предоставен от 
третите страни;

 –  за договори за услуги за обща цена, 
сключени между ЕИБ и трети страни: 
копия от фактурите на третите страни 
и доклад за напредъка (вж. член 5.8).

5.8.  В случай че услугите ще се предос-
тавят както от експерти/консултанти 
на ЕИБ, така и от трети страни, ЕИБ 
представя две отделни фактури заедно 
с подкрепящите документи, посочени 
в членове 5.6 и 5.7. Въпреки това ЕИБ 
ще се стреми да обобщи различните 
доклади за напредъка в максимална 
възможна степен и да представи само 
един доклад за напредъка (който об-
хваща дейностите на експертите на 
ЕИБ, консултантите на ЕИБ и третите 
страни).

5.9.  Когато е необходимо, фактурите и 
справките за изработеното време ще 
се представят само на английски език, 
докато проектите и окончателните 
варианти на докладите за напредъ-

ка и другите резултати, посочени 
в описанието на услугите, ако има 
такива (като начален доклад, доклад 
за изпълнението на задачите, доклад 
от семинар, окончателен доклад), ще 
бъдат представени на английски език 
и преведени на български език5.

5.10.  Независимо от представянето на 
докладите за напредъка за целите 
на плащането Страните могат да се 
договорят за предоставяне от страна 
на ЕИБ на други резултати, както е 
посочено в описанието на услугите, 
включително, но не само, начален 
доклад, доклад, свързан със задачите, 
месечен актуализиран доклад или три-
месечен актуализиран доклад, доклад 
от семинар, окончателен доклад, както 
е посочено в Анекс 1.

5.11.  Продуктите, представени от ЕИБ, ще 
подлежат на процес на одобрение от 
страна на Получателя, след като бан-
ката представи английския вариант и 
превод на български език. Преводът на 
български език се представя в срок не 
по-дълъг от 15 работни дни след вари-
анта на английски език. Продуктите се 
считат за одобрени от Получателя, ако 
Получателят не декларира писмено пред 
ЕИБ в срок от 15 работни дни след полу-
чаването на превода на български език, 
че не приема продуктите с обосновка 
на причините за този отказ. В случай 
че Получателят изиска изменения, той 
изрично обосновава в своето становище 
изискваните пояснения или изменения, 
като приканва ЕИБ да представи от-
ново преразгледаните продукти (както 
варианта на английски език, така и 
превода на български) в срок от 20 
работни дни от получаването от страна 
на ЕИБ на становището. Когато комен-
тарите на Получателя са обосновани 
(т.е. съдържанието е невярно, неточно, 
непълно, подвеждащо, неподходящо или 
неотносимо), ЕИБ ще ги вземе предвид 
при преразглеждането на съответните 
продукти, но ЕИБ предоставя услугите 
по настоящото Споразумение само в 
съответствие със своите стандарти и въз 
основа на наличните данни. В рамките 
на 10 работни дни след представянето 
на ревизираните продукти Получателят 
ще трябва да ги преразгледа, за да даде 
своето одобрение (включително своето 
одобрение заедно с коментари). В случай 

5 Само вариантът на английски език на докладите 
за напредъка е автентичен.
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 че Получателят не изрази становище 
по ревизираните продукти в рамките 
на 10 работни дни от представянето 
им, ревизираните продукти се смятат 
за одобрени с мълчаливо съгласие.
 Страните могат да се договорят пис-
мено в съответствие с разпоредбите на 
Анекс 1 за определен брой резултати 
или други резултати, които да бъдат 
представени във вариант на един език. 
В такъв случай процедурата, описана 
в горния параграф, се прилага mutatis 
mutandis.

5.12.   В случай на услуги, предоставени от 
трети страни съгласно член 4.3, ЕИБ 
ще издаде фактура на Получателя за 
разходите за тези услуги, както и за 
„разходи за координация“ в размер на 
15 % от сумата на разходите за услуги, 
предоставени от трети страни за по-
криване на услугите на ЕИБ, свързани 
с координирането и администрирането 
на работата на третите страни. Тези 
разходи за координация ще съответ-
стват на твърда ставка (flat fee), която 
не зависи от представените справки за 
изработено време.

5.13.  Като възнаграждение за предоставяне на 
услугите Получателят заплаща фактура-
та, представена от ЕИБ (с изключение 
на фактурата за авансовото плащане), 
в срок от 45 календарни дни от одо-
брението (включително мълчаливото 
одобрение) на съответния доклад за 
напредъка в съответствие с член 5.11.

5.14.  В съответствие с Директива 2006/112/ЕО 
на Съвета и последващите є изменения 
Получателят разбира, че дължимата 
сума може да подлежи на облагане 
с ДДС в България. В такъв случай 
Получателят носи изцяло отговорност 
и компенсира ЕИБ по отношение на 
плащането на всички суми, свързани с 
изпълнението на услугите или с всяко 
плащане или ползи, получени от По-
лучателя (или негови сътрудници) във 
връзка с услугите.

6. Конфликт на интереси и други дейности
6.1.  Съдържащото се в настоящото Спора-

зумение не възпрепятства Групата на 
ЕИБ да се ангажира, да извършва услуги 
(включително подкрепа за проекти), 
да предоставя финансиране, капитал 
или гаранции, или да има финансови 
интереси в каквото и да е качество в 
друг бизнес сектор, търговия, професия 
или занятие по време на ангажимента.

6.2.  Съдържащото се в настоящото Спора-
зумение не възпрепятства Групата на 

ЕИБ да продължава своите текущи 
ангажименти или да действа в бъдеще 
в множество различни компетенции, 
включително като финансист, креди-
тор, осигуряващ собствен капитал, 
акционер, управител на фонд (включи-
телно холдингов фонд), представител 
или съветник, във връзка с Получателя 
или с други страни, които действат в съ-
щия бизнес сектор, както Получателя.

6.3.  ЕИБ ще разрешава всякакви потенци-
ални въпроси, свързани с конфликт на 
интереси, в съответствие с вътрешните 
правила на ЕИБ и процедурите, свър-
зани с управлението на конфликти на 
интереси. Страните ще си сътрудничат, 
за да разрешат правилно действителен, 
потенциален или предполагаем кон-
фликт на интереси.

7.  Кодекс на поведение, приложими поли-
тики и декларации, защита на данни

7.1.  Получателят признава, че ЕИБ е 
обвързана със своята политика за 
борба с измамите, своята политика 
по отношение на слабо регулираните 
и непрозрачните юрисдикции, кои-
то не оказват съдействие, и своята 
рамка за борба срещу изпирането на 
пари и финансирането на тероризма, 
изменяни и допълвани периодично и 
публикувани на уебсайта на банката, 
с цел предотвратяване на престъпни 
деяния, данъчни измами, укриване на 
данъци или вредни данъчни практики 
в нейните дейности и/или операции. 
Общото разбиране на Страните е, че 
те се стремят да гарантират, че всички 
дейности и/или операции, свързани с 
настоящото Споразумение, не са за-
сегнати от измама, корупция, принуда, 
сговор, възпрепятстване, изпиране на 
пари, финансиране на тероризма, да-
нъчна измама, укриване на данъци или 
вредни данъчни практики („престъпни 
деяния“).

7.2.  Получателят декларира и гарантира, 
че нито той, нито което и да е друго 
лице, действащо от негово име или под 
негов контрол, не е извършило каквото 
и да е престъпление във връзка с на-
стоящото Споразумение и че доколкото 
му е известно, няма средства (ако има 
такива), предоставени от Получателя 
по настоящото Споразумение, които 
да са с незаконен произход, включи-
телно продукти от изпиране на пари 
или свързани с финансирането на 
тероризма. Получателят незабавно 
уведомява ЕИБ, ако в някакъв момент 
научи за незаконния произход на та-
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кива средства или ако някакъв факт 
или информация потвърждават или 
водят до основателно предположение, 
че е извършено престъпно деяние във 
връзка със Споразумението.

7.3.  Получателят декларира и гарантира, че 
не е обект или субект на каквато и да 
е санкция или в нарушение на такава6; 
Получателят гарантира и декларира, че 
доколкото му е известно, никое от съот-
ветните лица7 не е обект или субект на 
каквато – и да е санкция или в наруше-
ние на такава. Двете страни признават, 
че изявленията и ангажиментите на 
Получателя, посочени в която и да е 
част от настоящото Споразумение, са 
поискани и дадени само до степента, до 
която това е допустимо, съгласно всяко 
приложимо правило за борба с бойкота 
на Европейския съюз, като Регламент 
(ЕО) № 2271/96 от 22 ноември 1996 г. 
относно защитата срещу последиците 
от извънтериториалното прилагане 
на законодателство, прието от трета 
страна, и действията, предприети на 
основание това законодателство или 
произтичащи от него, със съответните 
изменения.

6 По смисъла на Споразумението терминът „Санк-
ция“ се отнася до закони за икономически или 
финансови санкции, подзаконови актове, търговско 
ембарго или други ограничителни мерки (включ-
ващи по-конкретно, но не само, мерки, свързани с 
финансирането на тероризма), приети, администри-
рани, прилагани или изпълнявани периодично от 
някоя от следните организации: Организацията на 
обединените нации и/или ЕС и агенция или лице, 
които са надлежно назначени, оправомощени или 
упълномощени от Организацията на обединените 
нации и/или ЕС да въвеждат, администрират, из-
пълняват и/или налагат санкции, или Службата 
за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на 
Министерството на финансите на Съединените 
американски щати, Държавния департамент на Съе-
динените американски щати и/или Министерството 
на търговията на Съединените американски щати.
7 По смисъла на настоящото Споразумение „Съ-
ответно лице“ означава: i) За Получатели със 
статут на частен субект: член на управителните 
му органи; или негов служител, или всяко друго 
лице, действащо от името на Получателя или 
под негов контрол, което има право да дава ука-
зания и да упражнява контрол по отношение на 
Споразумението; ii) За Получатели със статут на 
публичен субект: длъжностно лице или предста-
вител, или друго лице, действащо от негово име 
или под негов контрол, което има право да дава 
указания и да упражнява контрол по отношение 
на Споразумението.

7.4.  Получателят се ангажира да не на-
рушава, нито да става причина ЕИБ 
да нарушава каквито и да са санкции 
и във възможно най-кратък срок да 
информира ЕИБ в писмен вид за на-
стъпването на „събитие, свързано със 
санкции“, т.е., когато Получателят или 
някое от съответните лица наруши или 
изпадне в нарушение, или стане обект 
или по друг начин субект на санкция. 
Получателят се ангажира да изключи 
съответно лице, засегнато от случай на 
санкция, от всички дейности, свързани 
със Споразумението, в рамките на разу-
мен срок и да информира ЕИБ за това. 
Получателят се задължава да не поддър-
жа и да не влиза в делови отношения 
във връзка с услугите, нито да предос-
тавя всички или част от приходите от 
услугите по настоящото Споразумение 
на или в полза на (пряко или непряко) 
физическо или юридическо лице, ко-
ето е обект или по друг начин субект 
на санкция. Клиентът се ангажира да 
информира незабавно ЕИБ за промени, 
засягащи неговата собственост, контрол 
или дялово участие8, които могат да 
доведат до случай на санкция или да 
станат причина ЕИБ да наруши дадена 
санкция. Получателят гарантира, че 
поддържа подходящ вътрешен контрол 
и предпазни мерки, предназначени да 
предотвратят нарушаването на която 
и да е санкция.

7.5.  Термините, определени в Общия ре-
гламент относно защитата на данните 
на ЕС 2016/679 („ОРЗД“) и Регламент 
ЕС 2018/1725, включително термините 
„администратор“, „субект на данни“, 
„лични данни“, „нарушение на сигур-
ността на личните данни“, „обработка“, 
„обработващ лични данни“ и „надзорен 
орган“, имат същото значение, когато 
се използват в този член.

7.6.  Страните признават, че трябва да 
спазват задълженията, определени от 
законодателството за защита на дан-
ните, приложимо за тяхната дейност, 
и взаимното си разбиране, че всяка 
страна ще действа като независим 
администратор, а не като обработващ 
лични данни от името на другата страна 
или като съвместен администратор с 
нея, когато обработва лични данни във 
връзка с настоящото Споразумение.

8 По смисъла на дадена(и) санкция(и) думите 
„контрол“, „интерес“ и „собственост“ следва да се 
тълкуват така, както са определени от съответния 
санкциониращ орган във връзка със съответните 
санкции.
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7.7.  При разкриване пред ЕИБ на ин-
формация, различна от обикновена 
информация за контакт, свързана със 
служители на Получателя, участващи 
в управлението на настоящото Спо-
разумение, във връзка с настоящото 
Споразумение, Получателят редактира 
или изменя по друг начин тази инфор-
мация (ако е необходимо), така че тя 
да не съдържа никакви лични данни, 
освен когато настоящото Споразумение 
изрично изисква или ЕИБ изрично 
изисква в писмен вид разкриването 
на такава информация, включваща 
лични данни.

7.8.  Получателят спазва ОРЗД и всички 
други приложими закони за защита 
на данните и неприкосновеността на 
личните данни („Закони за защита на 
данните“) при разкриването на лични 
данни пред ЕИБ или при обработката 
на лични данни по друг начин във 
връзка с настоящото Споразумение.

7.9.  Ако предоставянето на услугите по 
настоящото Споразумение включва 
обработка на лични данни от страна 
на ЕИБ, ЕИБ извършва това в съответ-
ствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 
2018/1725 на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 октомври 2018 г. относ-
но защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
от институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза и относно свобод-
ното движение на такива данни и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 
и Решение № 1247/2002/ЕО (OB, L 295, 
21.11.2018 г., стр. 39 – 98).
 За банката термините „администратор“ 
и „лични данни“ имат значението, 
определено в член 3 от горепосочения 
регламент.

7.10.  Преди да разкрие лични данни пред 
ЕИБ във връзка с настоящото Спора-
зумение, Получателят гарантира, че 
всеки субект на тези лични данни:
(а)  е бил информиран за разкриването 

им (включително за категориите 
лични данни, които ще бъдат раз-
крити); и

(б)  е получил информацията от де-
кларацията за поверителност на 
ЕИБ, която можете да прегледате 
тук: https://www.eib.org/en/privacy/
lending.htm.

8. Поверителна информация
8.1.  Страните признават, че в хода на из-

пълнение на услугите могат да имат 
достъп до поверителна информация, 
която е собственост на другата страна 
и която е разкрита пред тях в съот-
ветствие с условията на настоящото 
Споразумение.

8.2.  Страните се задължават да обозначат 
информацията, съдържаща се в доку-
мент или друг запис, като поверителна 
информация само ако и до степента, 
до която добросъвестно смятат, че 
тази информация действително е по-
верителна.

8.3.  Като спазват член 8.2 по-горе, страните 
пазят поверителната информация, като 
използват същите правила и стандарти 
за грижи, които използват, за да за-
щитават собствената си поверителна 
информация, и не разгласяват, оповес-
тяват или предоставят която и да е част 
от нея на външни лица. Разкриването 
на поверителна информация от някоя 
от страните няма да се смята за нару-
шение на задълженията, предвидени в 
настоящия член, доколкото:
(a)  разкриването е разрешено от дру-

гата страна;
(b)  разкритата поверителна информа-

ция е или става публично достояние 
по начин, различен от нарушаване 
на настоящия член;

(c)  поверителната информация е разкри-
та или достъп до нея е предоставен 
от ЕИБ на Трета страна, ангажи-
рана от ЕИБ за изпълнението на 
услугите, до степен, която изисква 
разкриване, за да се даде възмож-
ност на третата страна да извърши 
услугите, възложени є от ЕИБ, ако 
съответната трета страна е поела 
задължение към ЕИБ да третира 
тази информация като поверителна 
или е обвързана с общо професио-
нално задължение за поверителност;

(d)  поверителната информация е раз-
крита пред собственото ръковод-
ство и органите на управление 
на страните, за да им бъде даде-
на възможност да осъществяват 
ефективно управление или одит 
на дейностите, пряко свързани с 
настоящото Споразумение;

(e)  разкриването на и/или достъпът до 
поверителна информация е разре-
шен или се изисква по силата на 
договор, закон, съдебна заповед или 
правила или наредби, издадени от 
компетентен регулаторен орган, 
които са приложими към разкри-
ващата страна;

(f)  ако информацията се изисква или е 
поискана да бъде разкрита от ком-
петентен съд или от правителствен, 
банков, данъчен или друг регула-
торен или подобен орган, или от 
равностоен орган на Европейския 
съюз или от някоя от неговите 
държави членки;
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(g)  ако е поискано да бъде разкрита 
информация във връзка със и за 
целите на съдебни, арбитражни, ад-
министративни или други разслед-
вания, производства или спорове;

(h)  поверителната информация е раз-
крита от една от Страните с цел 
да защити своите интереси в хода 
на съдебни или арбитражни произ-
водства, по които същата е Страна;

(i)  поверителната информация е раз-
крита или достъп до нея е предос-
тавен в съответствие със задълже-
нията, предвидени в член 12, в рам-
ките на разбирането, че субектите, 
посочени в него, са обвързани от 
общо професионално задължение 
на поверителност;

(j)  информацията, определена като 
поверителна от Получателя, е от 
вид, който в съответствие с Поли-
тиката за прозрачност и Политиката 
за борба с измамите на ЕИБ (към 
момента на разкриване) е достъпен 
при поискване или е публикуван 
в обобщен формат на уебсайта на 
ЕИБ.

8.4.  Задълженията, посочени в настоящия 
член 8, имат валидност 2 години след 
плащането на последната фактура по 
настоящото Споразумение или докато 
страните взаимно се договорят в пис-
мена форма, че информацията вече 
не се квалифицира като поверителна.

9.  Работни материали и интелектуална 
собственост

9.1.  По смисъла на настоящото Споразуме-
ние под права на интелектуална соб-
ственост се разбират всички авторски 
и сродни права, права върху дизайн, 
права върху бази данни, права върху 
компютърен софтуер, имена на домей-
ни, търговски марки, марки за услуги, 
патенти, търговски наименования или 
заявки за някое от горните, права 
върху поверителна информация (вклю-
чително ноу-хау и търговски тайни) 
или подобни права или задължения, 
независимо дали са регистрирани или 
не, неимуществени права, във всички 
случаи, независимо дали са регистри-
рани или не, и включително всички 
заявления (или права за подаване на 
заявления) за подновяване или раз-
ширяване на такива права и всички 
подобни или равностойни права или 
форми на защита, които могат да съ-
ществуват сега или в бъдеще във всяка 
част на света („Права на интелектуална 
собственост“).

9.2.  Вече съществуващите права на ин-
телектуална собственост на някоя от 
страните във всички доклади, проуч-

вания, анализи или други документи, 
използвани от Страните във връзка 
с настоящото Споразумение, остават 
собственост на съответната Страна.

9.3.  Правата на интелектуална собственост 
върху новите материали, изготвени от 
ЕИБ във връзка с настоящото Спора-
зумение, принадлежат на Получателя. 
При спазване на правилата за повери-
телност, посочени в член 8 по-горе, с 
настоящото Получателят предоставя 
на ЕИБ неотменим, неизключите-
лен, безвъзмезден, безсрочен лиценз с 
право на предоставяне на подлицензи 
по отношение на нови материали, 
предоставени от ЕИБ на Получате-
ля при изпълнение на настоящото 
Споразумение. ЕИБ има правото да 
използва свободно, включително чрез 
съхраняване, изменение, превежда-
не, показване, възпроизвеждане чрез 
как вато и да е техническа процедура, 
публикуване или съобщаване чрез 
всякакви средства, всички резултати, 
получени от изпълнението на услугите, 
независимо от тяхната форма.

10.  Отговорност и обстоятелства на не-
преодолима сила

10.1.  До максималната степен, позволена 
от приложимото право, банката не 
носи договорна отговорност пред 
Получателя, неговите служители, 
представители или длъжностни лица 
по какъвто и да е иск за специални 
преки, косвени или случайни вреди 
от всякакъв вид, претърпени или по-
несени от Получателя, включително, 
но не само, икономически вреди или 
вреди, произтичащи от загуба на упо-
треба, загуба на стопанска дейност, 
загуба на приходи, загуба на печалба, 
възникнали във връзка с настоящото 
Споразумение, изпълнението на ус-
лугите от страна на ЕИБ или други 
задължения, свързани с настоящото 
Споразумение, освен ако не се докаже, 
че такава загуба, вреда или разход 
са пряк резултат от измама, груба 
небрежност или умишлено нарушение 
от страна на ЕИБ.

10.2.  Банката не дава изявления или га-
ранции относно резултата от кон-
султантската дейност или относно 
точността или пълнотата на доклади, 
документи или анализи, подготвени 
или предоставени във връзка с из-
пълнението на услугите. Получателят 
прави своя собствена оценка доколко 
услугите са подходящи за целта, за 
която възнамерява да ги използва, и 
ЕИБ не носи никаква отговорност в 
това отношение.
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10.3.  Получателят приема и се съгласява, 
че за решението за всяко действие, 
което е предприето или ще бъде 
предприето, или не е предприето или 
няма да бъде предприето от него, се 
взема единствено от Получателя въз 
основа на собствената му оценка на 
съответните обстоятелства и ЕИБ 
не носи отговорност и няма да носи 
отговорност за решението за действие, 
което е предприето или не е предпри-
ето от Получателя, и решението дали 
да бъдат приети предложения, предста-
вяния или препоръки, предоставени 
от ЕИБ, произтичащи от Услугите, 
се взема единствено от Получателя и 
последният има възможност, по свое 
усмотрение, да приеме, да отхвърли 
или да промени коментарите, които 
са му предоставени от ЕИБ.

10.4.  Общата съвкупна отговорност на 
ЕИБ пред Получателя по настоящото 
Споразумение не надвишава цената, 
която е заплатена на ЕИБ от Получа-
теля съгласно член 5.1 към датата на 
възникване на отговорността съгласно 
настоящия член 10.

10.5.  Получателят приема да обезщети и 
да освободи от отговорност ЕИБ, 
нейните служители, длъжностни лица, 
управители, делегати, персонал и 
представители за и срещу всякакви и 
всички загуби, искове, искания, щети 
или отговорности от всякакъв вид 
(наричани заедно „Отговорности“), 
свързани със или произтичащи, причи-
нени от или във връзка с извършените 
дейности или предоставените услуги 
съгласно настоящото Споразумение 
(включително, без ограничение, ус-
лугите). Получателят обаче не носи 
отговорност за такива задължения или 
разходи, доколкото те са определени 
по съдебен ред от съд, пред който не 
може да се извършва обжалване, които 
са резултат единствено на недобросъ-
вестност, груба небрежност или умиш-
лено нарушение при изпълнението на 
услугите от страна на ЕИБ, нейните 
служители, длъжностни лица, упра-
вители, делегати или представители.

10.6.  Обстоятелства на непреодолима 
сила означава непредвидима извън-
редна ситуация или събитие извън 
контрола на Страните, които не се 
дължат на грешка или небрежност 
от тяхна страна, които се оказват 
непреодолими въпреки цялата дъл-
жима грижа и не им позволяват да 
изпълнят някое от задълженията 
си по Споразумението. Закъснения 
при предоставяне на информация на 
ЕИБ, която е необходима за предос-
тавянето на услугите или финансови 

затруднения, които засягат Получа-
теля, не могат да се предявяват като 
обстоятелства на непреодолима сила. 
Страна, изправена пред обстоятелства 
на непреодолима сила, незабавно 
уведомява писмено другата Страна, 
като посочва естеството, вероятната 
продължителност и предвидимите 
последици. Страната, изправена пред 
обстоятелства на непреодолима сила, 
не се счита в нарушение на своите 
задължения по Споразумението, ако е 
възпрепятствана да ги изпълни поради 
обстоятелства на непреодолима сила. 
Страните полагат всички усилия, за 
да сведат до минимум всички вреди, 
дължащи се на обстоятелства на не-
преодолима сила.

11. Прекратяване
11.1.  Всяка от Страните има право да прекра-

ти Споразумението с двумесечно пис-
мено предизвестие до другата Страна, 
ако някоя от Страните добросъвестно 
смята, че осъществяването на целите 
на настоящото Споразумение вече не 
е ефективно или целесъобразно. При 
получаване на такова предизвестие 
Страните предприемат всички необ-
ходими стъпки, за да прекратят по 
разумен начин текущите дейности по 
настоящото Споразумение.

11.2.  Всяка една Страна може да прекрати 
настоящото Споразумение с незабавно 
действие и без да носи никаква от-
говорност, като връчи писмено уве-
домление на другата Страна („другата 
Страна“), ако в някакъв момент:
(а)  другата Страна е призната за ви-

новна за измама, груба небрежност 
или умишлено нарушение;

(b)  другата Страна извърши съществе-
но нарушение на някоя от разпоред-
бите от настоящото Споразумение;

(c)  другата Страна или някой от ней-
ните представители е осъден за 
престъпно деяние;

(d)  другата Страна вземе решение 
за своята ликвидация, сключи 
споразумение или компромисно 
споразумение със своите кредитори 
или подаде молба до съд от компе-
тентна юрисдикция за защита от 
своите кредитори, или бъде изда-
дена заповед за производство по 
несъстоятелност или ликвидация, 
или бъде назначен администратор 
или синдик по отношение на тази 
Страна;

(e)  другата Страна действа по начин, 
който по мнението на Страната 
води или може да доведе до уронва-
не на престижа на тази Страна или 
е в съществен ущърб на интересите 
на тази Страна, и другата Страна
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не изпълни искането на тази Страна 
за отстраняване на нередностите.

11.3.  ЕИБ може да прекрати настоящото 
Споразумение с незабавно действие 
и без да носи никаква отговорност, 
като връчи писмено уведомление на 
Получателя, ако в някакъв момент:
(a)  Получателят е признат за виновен 

за забранено поведение, определено 
в съответните документи за поли-
тиката на банката, публикувани на 
нейния уебсайт9. Забранено пове-
дение включва корупция, измама, 
принуда, сговор, възпрепятстване, 
изпиране на пари и финансиране 
на тероризъм.

(b)  Получателят или юридическо или 
физическо лице, което пряко или 
непряко притежава, контролира 
или ръководи Получателя или от 
чието име действа Получателят, 
или съответно лице е засегнато 
от случай на санкция, посочен в 
член 7.

(c)  Получателят действа по начин, 
който по мнението на ЕИБ води 
или може да доведе до уронване 
на престижа на ЕИБ или е в съ-
ществен ущърб на интересите на 
ЕИБ, и Получателят не изпълни 
искането на ЕИБ за отстраняване 
на нередностите.

(d)  Ситуацията на непреодолима сила, 
упомената в точка 10.6, продължава 
повече от 90 (деветдесет) кален-
дарни дни.

(e)  За банката става незаконно да про-
дължава да предоставя услуги или 
да изпълнява други задължения по 
настоящото Споразумение.

11.4.  В случай на предсрочно прекратява-
не на Споразумението Получателят 
заплаща на ЕИБ частта от цената, 
съответстваща на действително пре-
доставените услуги.

11.5.  Разходите за прекратяване на догово-
рите за услуги с трети страни до датата 
на прекратяване, както е посочено в 
член 11.4, както и разумни разходи във 
връзка с предсрочното прекратяване 
на настоящото Споразумение, се по-
емат от другата Страна в случай на 
прекратяване съгласно член 11.2, или 
от Получателя в случай на прекратя-
ване съгласно член 11.3, а), б) или в).

11.6.  Забавяне от някоя от Страните да уп-
ражни своите права за прекратяване 
на Споразумението не представлява 
отказ от тях.

9 https://www.eib.org/en/publications/anti-fraud-policy.htm?f=
search&media=search

12. Одит
12.1.  Получателят приема, че:

(a)  Европейската сметна палата 
(„ЕСП“), Европейската комисия 
и/или представителите на Евро-
пейската комисия, включително 
Европейската служба за борба с 
измамите (на „представителите“) 
и всички други институции или 
органи на ЕС, които имат право да 
проверяват използването на евро-
пейските фондове (заедно наричани 
по-нататък „органи на ЕС“),

(b)  всеки компетентен национален или 
регионален орган на България („на-
ционалните органи“), включително 
надлежно упълномощените пред-
ставители на някоя от посочените 
по-горе организации, имат право да 
извършват одити и проверки и да 
изискват информация по отноше-
ние на настоящото Споразумение 
и неговото изпълнение.

 Получателят разрешава на органите на 
ЕС и националните органи да извършват 
проверки на място и да инспектират 
неговите бизнес операции, счетоводни 
книги и записи. Тъй като тези проверки 
могат да включват мерки за осъщест-
вяване на контрол на място спрямо 
Получателя, Получателят следва да 
разреши достъп на органите на ЕС и 
националните органи до своите поме-
щения през нормалното работно време.

12.2.  ЕИБ ще предостави копия на факту-
рите, както и, когато бъде изискано 
от страна на Получателя, всякаква 
друга налична важна подкрепяща до-
кументация, свързана с допустимите 
разходи по настоящото Споразумение, 
с цел да се позволи на националните 
органи да проверяват използването 
на европейските фондове от страна 
на България, включително и зако-
носъобразността и правомерността 
на разходите. Целта на такава про-
верка е да се осигури възможност на 
националните органи и на органите 
на ЕС да потвърдят истинността на 
исканията, представени от България. 
Приема се, че такава проверка ще бъде 
ограничена до информация относно 
използването на финансирането, пре-
доставено от европейските фондове 
съгласно настоящото Споразумение, 
и не е равносилна на одит на ЕИБ.

12.3.  Приема се, че предвид статута на ЕИБ 
като орган на ЕС националните орга-
ни нямат право на проверки спрямо 
Групата на ЕИБ и ЕИБ подлежи на 
одиторска проверка – включително 
на посещения на място – само когато 
такава проверка се извършва пряко 
от Европейската сметна палата в съ-
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ответствие с член 287, параграф 3 от 
ДФЕС и Тристранно споразумение, 
сключено между Европейската сметна 
палата, Европейската комисия и ЕИБ, 
посочено в него.

13. Статут
13.1.  Отношението на ЕИБ (Експерти от 

ЕИБ, Консултанти от ЕИБ или на 
Трети страни, осигурени от ЕИБ) 
спрямо Получателя е на независим 
изпълнител и съдържащото се в на-
стоящото Споразумение не превръща 
ЕИБ в служител, работник, предста-
вител или партньор на Получателя и 
ЕИБ няма да се представя в такова 
качество и гарантира, че Експерти на 
ЕИБ или на Трети страни няма да се 
представят в такова качество.

13.2.  ЕИБ не дължи на Получателя фиду-
циарно задължение.

14. Уведомления
14.1.  Всяко уведомление, подлежащо на 

спазване на срок, даден в настоящото 
Споразумение, се изготвя в писмена 
форма и се подписва от Страната или 
от името на Страната, която го дава, 
и се доставя лично или с предплате-
на доставка с обратна разписка или 
с препоръчано писмо на съответна-
та Страна, с ясно посочен предмет 
„Споразумение за предоставяне на 
консултантска подкрепа за проек-
ти – България“, на адреса, посочен 
по-долу, или се изпраща по факс на 
номера на факса, съобщен от съот-
ветната Страна на другата Страна:

за ЕИБ: На вниманието на: 
98-100, булевард „Конрад 
Аденауер“
L-2950 Люксембург
Имейл:
Факс: 

за Получателя: На вниманието на: 
Адрес на Получателя:
Имейл:
Факс: 

14.2.  Всяка Страна уведомява незабавно 
другата писмено за всяка промяна в 
горните адресни данни. До получаване 
на известие за такива промени всяка 
Страна има право да изпрати валидно 
известие до последния адрес, за който 
е била надлежно уведомена.

14.3.  Датата на доставка, регистрация или, 
в зависимост от случая, посочената 
дата на получаване на съобщение е 
решаваща за определянето на датата 
на получаване.

14.4.  Други уведомления и съобщения могат 
да бъдат доставени лично, с препо-
ръчано писмо или по факс или, ако 
това е договорено между Страните в 
писмено споразумение, по електрон-
на поща или чрез други електронни 
комуникации.

14.5.  Без да се засяга валидността на вся-
ко уведомление, доставено по факс 
в съответствие с горните параграфи, 
копие от всяко доставено по факс 
уведомление се изпраща и с писмо 
до съответната страна най-късно на 
следващия работен ден.

15. Изменения
15.1.  Всяко изменение или отказ от раз-

поредба или съгласие, дадено по 
силата на разпоредба на настоящото 
Споразумение, е в писмена форма, и 
в случай на изменение, подписано от 
Страните.

15.2.  Никоя от Страните не може да преот-
стъпва или прехвърля на трета страна 
или да се разпорежда по друг начин 
с настоящото Споразумение или с 
каквито и да са права или задължения 
по него без предварителното писмено 
съгласие на другата Страна.

16. Екземпляри
16.1.  Настоящото Споразумение ще бъде 

изготвено в три (3) оригинални екзем-
пляра на английски език и в три (3) 
оригинални екземпляра на български 
език.

16.2.  В случай на противоречие преимущест-
во има версията на английски език.

17. Отделяне
17.1.  Невалидността, неприложимостта 

или незаконосъобразността на раз-
поредба (или част от разпоредба) на 
настоящото Споразумение съгласно 
правото на която и да е държава не 
засяга валидността, приложимостта 
или законосъобразността на остана-
лите разпоредби.

17.2.  Ако невалидна, неприложима или 
незаконосъобразна разпоредба стане 
валидна, приложима и законосъобраз-
на, ако част от нея е била заличена, 
то същата се прилага заедно с необ-
ходимото изменение, за да се приведе 
в действие търговското намерение на 
Страните.

18. Публичност
18.1.  Получателят осъществява подходящи 

мерки за информация и публичност 
в съответствие с разпоредбите на ре-
гламентите за европейските фондове, 
както и с българските правила за 
публичност на финансирани от ев-
ропейските фондове проекти. Всички 
материали (продукти), изготвени в 
рамките на настоящото Споразуме-
ние, включват най-малко логото на 
българското правителство, логото на 
ЕС, логото на ЕИБ и логото на евро-
пейските фондове в България.

19. Приложимо право и юрисдикция
19.1.  Страните полагат разумни усилия 

за доброволно уреждане на спорове 
или жалби, свързани с тълкуването, 
прилагането или изпълнението на 
настоящото Споразумение, включи-
телно неговото съществуване, валид-



СТР.  40  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 95

ност или прекратяване. Ако не бъде 
постигнато доброволно уреждане на 
спора в рамките на 30 календарни дни 
от уведомяването за такъв спор или 
жалба, всяка от Страните има право 
да отнесе въпроса до съдилищата, 
посочени в член 19.3 по-долу.

19.2.  Настоящото Споразумение и всеки 
спор или иск, произтичащ от или във 
връзка с него или неговия предмет 
или условия (включително извъндого-
ворни спорове или искове), се урежда 
и тълкува в съответствие с общите 
принципи на правото, което е общо за 
държавите членки, както се тълкува 
от Съда на Европейския съюз.

19.3.  Страните се съгласяват неотменимо, 
че Съдът на Европейския съюз има 
изключителна компетентност да уреж-
да спорове или искове, възникнали 
в резултат на или във връзка с на-
стоящото Споразумение или неговия 
предмет или условия (включително 
извъндоговорни спорове или искове).

Подписан за и от 
името на Евро-
пейската инвес-
тиционна банка:

Подписан за и от име-
то на Получател:

Дата: Дата: Дата:

Анекс 1 – Образец на предоставяни услуги: 
Описание на услугите за подкрепа на проекти

1. Обща информация
1.1. Обща информация за предоставяната 

подкрепа
1.2. Свързани инициативи
2. Преглед на предоставяната подкрепа
3. Подробно описание на предоставяната 

подкрепа
3.1. Експерти на ЕИБ, консултанти на ЕИБ 

и/или трети страни10

3.2. Дейности в рамките на предоставяната 
подкрепа

3.3. Продукти
3.4. Управление и координация на програ-

мата (ако е приложимо)
4. Логистика и времеви график
4.1. Място
4.2. Ключови дати и период на изпълнение
4.3. Предоставяно съдействие от Получателя

Анекс 2 – Възнаграждения
Експерти на ЕИБ и консултанти на ЕИБ

Ежедневно възнаграждение за експерти на 
ЕИБ  евро

Ежедневно възнаграждение за консултанти 
на ЕИБ  евро

Отчетен брой работни дни за всеки експерт 
на ЕИБ/консултант на ЕИБ, 

За периода на настоящото 
споразумение  дни

10 В случай че услугите се предоставят само от трети 
страни, Анекс 1 ще съдържа проектното задание  
към третите страни, изготвено във формата на ЕИБ, 
и ще посочва задълженията на ЕИБ в този контекст.

Максимална сума за разходите за услугите, 
предоставяни от експерти на ЕИБ евро

Максимална сума за разходите за услугите, 
предоставяни от консултанти на ЕИБ евро

Ако експерт на ЕИБ/консултант на ЕИБ 
излезе в дългосрочен отпуск по болест или по 
други причини трябва да бъде временно замест-
ван, ЕИБ ще информира Получателя и може 
да замени експерта/консултанта с равностоен 
експерт/консултант със сходен профил, като 
поиска предварително одобрение от Получателя.

В случай че извънредно е необходим спе-
циализиран допълнителен експерт на ЕИБ 
за кратък период, ЕИБ може да представи 
предложение за одобрение от Получателя. 
В такива случаи за фактуриране се прилага 
горепосочената ежедневна ставка.

Ставките включват всички командиро-
въчни разходи, свързани с тази инициатива.

Ставките не включват ДДС.

Трети страни, осигурени от ЕИБ
Максимална сума за разходите за услугите, 

предоставяни от трети страни: евро, от които:
 –  Суми, платени от ЕИБ на трети страни 

 евро
 –  Сума, съответстваща на разходите на ЕИБ 

за координация в размер на 15 %: евро
В рамките на максималната сума, посочена 

по-горе, действителната сума, дължима за 
услугите, предоставяни от трети страни, ще 
зависи от офертите за хонорари, предложени 
от третите страни по време на процеса на 
възлагане на поръчката.

Анекс 3 – Данни за банковата сметка – ЕИБ
Титуляр на сметката: Banque Europeenne 

d‘investissement
Адрес на титуляря: 100, boulevard Konrad 

Adenauer, L-2950 Luxembourg
Име на банката: Banque et Caisse d‘Epargne 

de I‘Etat, Luxembourg
Сметка №: IBAN LU08 0019 0150 0467 5000
SWIFT код: BCEELULL

Анекс 4 – Образец на фактура – експерти и 
консултанти на ЕИБ

Дата:
ОБРАЗЕЦ ЕКСПЕРТИ 
НА ЕИБ>

Фактура №:
Дата на плащане:

Е В Р ОП Е ЙС К А Т А 
ИНВЕСТИЦИОННА 
БАНКА

До: Получател

9 8 -1 0 0 ,  B o u l e v a r d 
Konrad Adenauer L-2950 
Luxembourg Тел.: (+352) 
43 79 1
Лице за кон так ти: 
[ИМЕНА]
Отдел:

ДДС №: НЕ Е ПРИ-
ЛОЖИМО
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< Авансово плащане > / < № на меж-
динно плащане .../< Окончателно плащане > 
„ЕИБ – експерти“ ...:, съгласно чл. < „Пла-
щания“ по Споразумение № < номер, който 
да се въведе > по проект < наименование, 
което да се въведе >

< № на междинно плащане ...,/< Окон-
чателно плащане > „ЕИБ – консултанти“:, 
съгласно чл. < „Плащания“ по Споразумение 
№ < номер, който да се въведе > по проект 
< наименование, което да се въведе >

Ваш референтен №:
Обща дължима сума в евро:
Ще сме благодарни, ако заплатите посо-

чената сума съгласно утвърдените условия за 
плащане по следната сметка:
Banque & Caisse Epargne Etat, Luxembourg

(SWIFT код: BCEELULL) 
Сметка №: IBAN LU08 0019 0150 0467 5000 
Титуляр на сметката: Banque Européеnne 

d‘Investissement
ВАЖНО: Моля, посочете горния номер на 

фактурата и номера на договора за консул-
тантски услуги за подкрепа на проекти АА-... 
като основание.

С уважение, 
ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА

БАНКА
Анекс 5 – Образец на фактура – трета страна

Дата:

<ОБРАЗЕЦ –  
ТРЕТИ СТРА-
НИ> Фактура №:

Дата на плащане:

ЕВРОПЕЙСКАТА 
ИНВЕСТИЦИ-
ОННА БАНКА

До: Получател

98-100, Boulevard 
Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg 
Тел.: (+352) 43 79 1
Лице за контакти: 
[ИМЕНА] 

ДДС №: НЕ Е 
ПРИЛОЖИМО

Отдел:

< Авансово плащане > / < № на междинно 
плащане .... > / < Окончателно плащане > 
„Трета страна“,:, съгласно чл. < „Плащания“ 
по Споразумение № < номер, който да се 
въведе > по проект < наименование, което 
да се въведе > 

Ваш референтен №:
Обща дължима сума в EUR:
Ще сме благодарни, ако заплатите посо-

чената сума съгласно утвърдените условия за 
плащане по следната сметка:
Banque & Caisse Epargne Etat, Luxembourg

(SWIFT код: BCEELULL) Сметка №: IBAN 
LU08 0019 0150 0467 5000 

Титуляр на сметката: Banque Européenne 
d‘lnvestissement

ВАЖНО: Моля, посочете горния номер на 
фактурата и номера на договора за консул-
тантски услуги за подкрепа на проекти АА-... 
като основание.

C уважение,  
ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА 

БАНКА

Анекс 6 – Образец на доклад за напредъка

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА ЕКИП ЗА 
КУП НА ЕИБ

[ОТЧЕТЕН ПЕРИОД]
Съдържание
1. Обобщена оценка на ръководителя на 

екипа
2. Напредък

2.1. Получател
2.2. Други бенефициери

3. Финансов напредък
4. Очаквани резултати
Анекс 1 Списък на резултатите 
Анекс 2

Доклад за напредъка на екип за КУП на 
ЕИБ №

Отчетен период:
Наименование на  Консултантска 
операцията подкрепа
по техническа помощ на ЕИБ 
 за проекти
Референтен номер на операцията по тех-

ническа помощ
Получатели (Получателите ще
на доклада: бъдат съгласувани)
Дата на подаване на доклада:
1. Обобщена оценка на ръководителя на 

екипа
Общо състояние на работата и относителен 

напредък
Критични проблеми, нуждаещи се от раз-

решаване 
Обобщение на констатациите и заключе-

нията 
Следващи стъпки
Вложен до момента труд от експерти на 

ЕИБ и консултанти на ЕИБ
2. Напредък
2.1. Получател
За всяко от заглавията по-долу следното 

съдържание:
•  Развитие след предходния доклад
•  Видове извършени или текущи дейности 

и анализи по време на периода
• Препоръки и заключения
• Очаквани следващи стъпки

2.2. Други бенефициери
За всяко от заглавията по-долу следното 

съдържание:
• Развитие след предходния доклад
•  Видове извършени или текущи дейности 

и анализи по време на периода
• Препоръки и заключения
• Очаквани следващи стъпки

3. Финансов напредък
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Таблици с възнаграждения на експерти и консултанти на ЕИБ, разходи за услугите, предос-
тавени от трети страни, и процента за координация, приложен спрямо разходите за услугите, 
предоставени от трети страни

Анекс 1: Очаквани резултати
Списък с очакваните резултати през този период 
Получател
•
•
•
Други бенефициери
•
•
•
Други анекси, които да се договорят

Анекс 7 – Образец на справка за изработените часове от експерти и консултанти на ЕИБ

Справка за изработените часове от експерти на ЕИБ 
Справка за изработените часове въз основа на ежедневно възнаграждение

Справка за изработените часове

Задача Наимено-
вание на 
проекта

Месец – 
година

Месец – 
година

Месец – 
година

Месец – 
година

Месец – 
година

Месец – 
година

Месец – 
година

Общо

Име на 
експерт 
на ЕИБ

Бр. дни 
(вклю-
чително 
полуд-
ни)*

Бр. дни 
(вклю-
чително 
полуд-
ни)*

Бр. дни 
(включи-
телно по-
лудни)*

Бр. дни 
(вклю-
чително 
полуд-
ни)*

Бр. дни 
(включи-
телно по-
лудни)*

Бр. дни 
(включи-
телно по-
лудни)*

Бр. дни 
(вклю-
чително 
полуд-
ни)*

Бр. дни 
(включи-
телно по-
лудни)*

1 X X X X X X X X

2

Общо

Възнаграждение за 
ден Х,ХХХ евро

Разходи за персонал

*полуден се таксува на базата на половината от дневната ставка

Дата и подпис: Подпис на официалния представител на ЕИБ

Справка за изработените часове от консултанти на ЕИБ 
Справка за изработените часове въз основа на ежедневно възнаграждение

Справка за изработените часове

Задача Наимено-
вание на 
проекта

Месец – 
година

Месец – 
година

Месец – 
година

Месец – 
година

Месец – 
година

Месец – 
година

Месец – 
година

Общо

Име на 
консул-
тант на 
ЕИБ

Бр. дни 
(вклю-
чително 
полуд-
ни)*

Бр. дни 
(вклю-
чително 
полуд-
ни)*

Бр. дни 
(вклю- 
чи телно 
полуд- 
ни)*

Бр. дни 
(вклю-
чително 
полуд-
ни)*

Бр. дни 
(включи-

телно 
полуд-
ни)*

Бр. дни 
(вклю-
чително 
полуд-
ни)*

Бр. дни. 
(включи-

телно 
полуд-
ни)*

Бр. дни 
(включи- 
телно по-
лудни)*

1 X X X X X X X X

2

Общо

Възнаграждение за                                                                                   Разходи за персонал
ден ХХХХ евро                                                                                                    

*полуден се таксува на базата на половината от дневната ставка

Дата и подпис: Ръководител на екип за КУП на ЕИБ
7392
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МИНИСТЕРСТВА 
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-15 
от 23 ноември 2022 г. 

за изменение и допълнение на Националния 
рамков договор за медицинските дейности 
между Националната здравноосигурител-
на каса и Българския лекарски съюз за 
2020 – 2022 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., 
бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77, 
101 и 105 от 2020 г., бр. 4, 7, 17 и 27 от 2021 г.; 
попр., бр. 37 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 76 и 93 
от 2021 г., бр. 37 от 2022 г.; попр., бр. 38 от 

2022 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2022 г.)

Днес, 23.11.2022 г., между Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК), от една 
страна, и Българския лекарски съюз (БЛС), 

от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и 
чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуря-
ване (ЗЗО) във връзка със Закона за бюджета 
на Националната здравноосигурителна каса 
за 2022 г. (ЗБНЗОК за 2022 г.) и прогнозата 
за изпълнението на здравноосигурителните 
плащания за медицинските дейности за 
2022 г. се сключи този Договор за измене-
ние и допълнение на Националния рамков 
договор за медицинските дейности между 
Националната здравноосигурителна каса и 
Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. 
за следното:

§ 1. Член 176в се изменя така:
„Чл. 176в. Националната здравноосигу-

рителна каса и БЛС договарят за периода 
на дейност 1.01.2022 г. – 31.12.2022 г. след-
ните обеми и цени за специализирани и 
високоспециализирани медико-диагностични 
изследвания, включени в т. V, буква „Б“ на 
приложение № 2 „Специализирана извън-
болнична медицинска помощ“ към чл. 1 от 
Наредба № 9 от 2019 г.:

Код Номенклатура Обем 
(бр.)

Цена за 
периода 

1.01.2022 г. – 
31.08.2022 г.

(лв.)

Цена за 
периода 

1.09.2022 г. – 
31.12.2022 г.

(лв.)

1 2 3 4 5

01 Клинична лаборатория

01.01
Кръвна картина – поне осем от посочените показатели 
или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хема-
токрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

3 437 565 2,30 2,72

01.03 Скорост на утаяване на еритроцитите 1 079 749 1,00 1,18

01.04 Време на кървене 56 184 1,70 2,01

01.05 Протромбиново време 273 195 2,45 2,90

01.06 Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) 37 460 2,45 2,90

01.07 Фибриноген 118 100 2,45 2,90

01.08
Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, 
уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, 
нитрити, левкоцити, кръв)

1 042 343 1,10 1,30

01.09 Седимент – ориентировъчно изследване 1 129 907 1,10 1,30

01.10 Окултни кръвоизливи 3 909 2,70 3,19

01.11 Глюкоза 2 175 068 1,65 1,95

01.12 Кръвно-захарен профил 346 196 4,50 5,31

01.13 Креатинин 2 160 166 1,70 2,01

01.14 Урея 374 267 1,70 2,01

01.15 Билирубин – общ 106 370 1,70 2,01

01.16 Билирубин – директен 55 181 1,70 2,01

01.17 Общ белтък 93 014 1,70 2,01

01.18 Албумин 66 459 1,70 2,01
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Код Номенклатура Обем 
(бр.)

Цена за 
периода 

1.01.2022 г. – 
31.08.2022 г.

(лв.)

Цена за 
периода 

1.09.2022 г. – 
31.12.2022 г.

(лв.)

1 2 3 4 5

01.19 Холестерол 520 323 1,70 2,01

01.20 HDL-холестерол 563 037 1,70 2,01

01.21 Триглицериди 703 070 1,70 2,01

01.22 Гликиран хемоглобин 594 105 11,00 12,98

01.23 Пикочна киселина 820 401 1,70 2,01

01.24 AСАТ 850 856 1,70 2,01

01.25 АЛАТ 884 729 1,70 2,01

01.26 Креатинкиназа (КК) 34 831 1,70 2,01

01.27 ГГТ 436 414 1,70 2,01

01.28 Алкална фосфатаза (АФ) 119 379 1,70 2,01

01.29 Алфа-амилаза 58 810 1,70 2,01

01.30 Липаза 17 250 2,00 2,36

01.31 Натрий и калий 278 104 3,40 4,02

01.33 Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-хо-
лестерол, HDL-холестерол, триглицериди) 1 363 079 5,00 5,90

01.34 Калций 90 461 1,70 2,01

01.35 Фосфати 46 968 1,70 2,01

01.36 Желязо 316 246 1,70 2,01

01.37 ЖСК 103 466 2,50 2,95

01.38 CRP 904 963 4,50 5,31

01.39 LDL-холестерол 532 885 2,20 2,60

01.40 Диференциално броене на левкоцити – визуално микро-
скопско или автоматично апаратно изследване 309 374 2,50 2,95

01.41 Морфология на еритроцити – визуално микроскопско 
изследване 20 165 2,50 2,95

01.42 Орален глюкозо-толерантен тест 23 974 4,70 5,55

02.09 Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други 
бета-стрептококови инфекции) 6 801 4,40 5,20

02.10 Изследване на ревма фактор (RF) 10 258 4,40 5,20

09.01 Криоглобулини 90 7,50 8,85

09.02 Общи имуноглобулини IgM 992 11,75 13,87

09.03 Общи имуноглобулини IgG 1 146 11,75 13,87

09.04 Общи имуноглобулини IgA 967 11,75 13,87

09.05 С3 компонент на комплемента 274 11,75 13,87

09.06 С4 компонент на комплемента 302 11,75 13,87

10.08 fT4 298 897 12,00 14,16

10.09 TSH 656 411 12,00 14,16

10.10 PSA – общ 374 012 13,00 15,34

10.11 CA-15-3 3 692 13,50 15,93

10.12 СА-19-9 5 669 13,50 15,93

10.13 СА-125 12 617 13,50 15,93



БРОЙ 95  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  45   

Код Номенклатура Обем 
(бр.)

Цена за 
периода 

1.01.2022 г. – 
31.08.2022 г.

(лв.)

Цена за 
периода 

1.09.2022 г. – 
31.12.2022 г.

(лв.)

1 2 3 4 5

10.14 Алфа-фетопротеин 1 681 13,50 15,93

10.15 Бета-хорионгонадотропин 1 998 14,50 17,11

10.16 Карбамазепин 169 14,50 17,11

10.17 Валпроева киселина 1 079 14,50 17,11

10.18 Фенитоин 10 14,50 17,11

10.19 Дигоксин 15 14,50 17,11

10.20 Изследване на урина – микроалбуминурия 169 913 9,60 11,33

10.21 Progesteron 12 542 12,00 14,16

10.22 LH 18 170 12,00 14,16

10.23 FSH 22 863 12,00 14,16

10.24 Prolactin 31 850 12,00 14,16

10.25 Estradiol 16 116 12,00 14,16

10.26 Testosteron 18 391 12,00 14,16

10.27 Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза-Аnti-TPO 62 967 12,00 14,16

10.32 Феритин 8 731 11,00 12,98

10.34 Маркер за костно разграждане за диагностика на ос-
теопороза 2 678 14,50 17,11

10.61 СЕА 3 919 14,50 17,11

10.76
Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike 
протеина на SARS-CoV-2 с преизчисляване на стойнос-
тите в BAU/ml единици

100 000 7,00 8,26

10.77 Протеин на човешкия епидидим 4 (HE4) 15 000 45,00 53,10

10.78 Фибрин деградационни продукти: D-димер 420 000 20,00 23,60

01.43 Определяне на повърхностен антиген на хепатит В 
(HB s A g) с бърз тест 127 000 10,00 11,80

01.44 Определяне на антитела срещу хепатит С (anti-НСV) с 
бърз тест 127 000 11,00 12,98

10.79 Фекален калпротектин 1 000 20,00 23,60

10.80 PSA – свободен 120 000 15,00 17,70

05.12 Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2 175 000 10,00 11,80

02 Клинична микробиология

02.07 Серологично изследване за първичен и латентен сифилис 
(RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs) 45 130 4,27 5,04

02.09
Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови 
инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм 
и гломерулонефрит)

14 199 4,40 5,20

02.10 Изследване за ревматоиден фактор (RF) 20 093 4,40 5,20

02.11 Изследване за неспецифични хетерофилни антитела при 
инфекциозна мононуклеоза 1 689 4,27 5,04

02.12
Микробиологично изследване на фецес и материал от 
ректума за доказване на Salmonella, Shigella и патогенни 
E. coli

53 529 9,60 11,33
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02.13

Микробиологично изследване на урина за урокултура 
за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, 
Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) 
неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter 
и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

147 823 7,20 8,50

02.15

Микробиологично изследване на ранев материал и 
гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus 
(S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), 
Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. 
albicans) и др.

3 874 10,20 12,04

02.17

Микробиологично изследване на храчка – препа-
рат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, 
Streptococcus beta-haemolyticus gr. A, Staphylococcus (S. 
aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и 
др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.)

12 106 10,20 12,04

02.19 Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST 142 358 5,50 6,49

02.21

Микробиологично изследване на влагалищен секрет – ди-
ректна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и до-
казване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, 
Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички 
(C. albicans) и др.

141 692 8,50 10,03

02.22

Микробиологично изследване на цервикален секрет – ди-
ректна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и до-
казване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, 
Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички 
(C. albicans) и др.

2 994 8,50 10,03

02.23

Микробиологично изследване на уретрален секрет – ди-
ректна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и до-
казване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, 
Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички 
(C. albicans) и др.

1 012 8,50 10,03

02.24

Микробиологично изследване на простатен секрет – ди-
ректна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и до-
казване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, 
Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички 
(C. albicans) и др.

130 8,50 10,03

02.25

Микробиологично изследване на еякулат – директна 
микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказ-
ване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, 
Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички 
(C. albicans) и др.

3 958 8,50 10,03

02.26

Микробиологично изследване на гърлен секрет – изоли-
ране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus  
gr. A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), 
Гъбички (C. аlbicans)

66 768 8,50 10,03

02.27

Микробиологично изследване на носен секрет – изоли-
ране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus  
gr. A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), 
Гъбички (C. albicans)

68 781 8,50 10,03

02.28

Микробиологично изследване на очен секрет – препа-
рат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), 
Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae 
и други Грам(-) бактерии

2 523 8,50 10,03
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02.29

Микробиологично изследване на ушен секрет – препа-
рат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), 
Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae 
и други Грам(-) бактерии

15 063 8,50 10,03

10.63 Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis 1 532 3,46 4,09

10.64 Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 173 629 35,00 41,30

04 Медицинска паразитология

04.01 Микроскопско изследване за паразити 85 653 4,50 5,31

04.02 Серологично изследване за трихинелоза 155 12,00 14,16

04.03 Серологично изследване за токсоплазмоза IgM 3 610 11,00 12,98

04.04 Серологично изследване за ехинококоза 1 642 12,00 14,16

04.05 Микроскопско изследване за Trichomonas vaginalis 50 1,40 1,66

04.06 Серологично изследване за токсоплазмоза IgG 1 662 11,00 12,98

05 Вирусология

05.01 Серологично изследване за HIV 1/2 антитела 37 375 9,50 11,21

05.02 Серологично изследване на антитела за рубеола при 
бременни IgM 271 9,80 11,57

05.03 Серологично изследване на IgM антитела за морбили 
при бременни 22 9,80 11,57

05.04 Серологично изследване на IgM антитела срещу хепа-
титен А вирус 625 10,20 12,04

05.05 Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус 51 541 10,20 12,04

05.06 Серологично изследване на антитела срещу хепатитен 
С вирус 9 625 11,40 13,46

05.07 Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела на 
хепатитен В вирус 842 13,06 15,42

05.09 Серологично изследване на антитела за рубеола при 
бременни IgG 257 9,80 11,57

05.10 Серологично изследване на anti-HBeAg антитела на 
хепатитен В вирус 528 13,06 15,42

10.64 Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 374 326 35,00 41,30

10.75
Полимеразна верижна реакция за доказване на минимум 
14 типа на човешки папиломен вирус (HPV), включващ 
типове с висок онкогенен риск 16 и 18

6 250 66,00 77,88

10.76
Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike 
протеина на SARS-CoV-2 с преизчисляване на стойнос-
тите в BAU/ml единици

40 000 7,00 8,26

05.12 Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2 350 000 10,00 11,80

06 Образна диагностика

06.01 Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна 
рентгенография) 26 207 1,80 2,13

06.02 Рентгенография на челюстите в специални проекции 474 9,50 11,21

06.03 Рентгенография на лицеви кости 1 973 9,50 11,21

06.04 Рентгенография на околоносни синуси 48 148 9,50 11,21

06.05 Специални центражи на черепа 1 908 9,50 11,21
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06.06 Рентгенография на стернум 685 9,50 11,21

06.07 Рентгенография на ребра 12 537 9,50 11,21

06.08 Рентгеноскопия на бял дроб 820 9,50 11,21

06.09 Рентгенография на крайници 5 542 9,50 11,21

06.10 Рентгенография на длан и пръсти 41 629 9,50 11,21

06.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става 536 9,50 11,21

06.12 Рентгенография на сакроилиачна става 2 638 9,50 11,21

06.13 Рентгенография на тазобедрена става 42 863 9,50 11,21

06.14 Рентгенография на бедрена кост 5 662 9,50 11,21

06.15 Рентгенография на колянна става 139 376 9,50 11,21

06.16 Рентгенография на подбедрица 17 828 9,50 11,21

06.17 Рентгенография на глезенна става 43 682 9,50 11,21

06.18 Рентгенография на стъпало и пръсти 54 578 9,50 11,21

06.19 Рентгенография на клавикула 2 007 9,50 11,21

06.20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 713 9,50 11,21

06.21 Рентгенография на скапула 2 023 9,50 11,21

06.22 Рентгенография на раменна става 45 227 9,50 11,21

06.23 Рентгенография на хумерус 4 944 9,50 11,21

06.24 Рентгенография на лакетна става 13 930 9,50 11,21

06.25 Рентгенография на антебрахиум 8 181 9,50 11,21

06.26 Рентгенография на гривнена става 33 208 9,50 11,21

06.28 Рентгенография на череп 3 251 15,50 18,29

06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени 236 435 15,50 18,29

06.30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 789 371 15,50 18,29

06.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 1 074 15,50 18,29

06.32 Обзорна рентгенография на корем 13 775 15,50 18,29

06.33 Рентгенография на таз 58 991 15,50 18,29

06.34 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитоне-
ални органи 118 689 15,50 18,29

06.35 Томография на гръден кош и бял дроб 74 24,50 28,91

06.37 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах 8 577 24,50 28,91

06.38 Рентгеново изследване на тънки черва 205 24,50 28,91

06.39 Иригография 1 148 24,50 28,91

10.01 Компютърна аксиална или спирална томография 98 581 90,00 106,20

10.02 Ядрено-магнитен резонанс 47 914 245,00 289,10

10.03 Мамография на двете млечни жлези 184 418 40,00 47,20

10.04 Ехография на млечна жлеза 18 483 20,00 23,60

10.58 Хистеросалпингография 7 24,50 28,91

10.59 Интравенозна холангиография 5 24,50 28,91

10.60 Венозна урография 252 24,50 28,91
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10.62 Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Орто-
пантомография) 123 342 15,50 18,29

10.93 Компютърна аксиална или спирална томография под 
обща анестезия при деца 1 200 300,00 354,00

10.92 Ядрено-магнитен резонанс под обща анестезия при деца 600 500,00 590,00

07 Обща и клинична патология

07.01 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка 
от храчка 57 20,00 23,60

07.02 Цитологично изследване на две проби от седимент от 
урина 17 20,00 23,60

07.03 Цитологично изследване на две проби от секрет от 
млечна жлеза 137 20,00 23,60

07.04 Цитологично изследване на две проби от лаважна теч-
ност от пикочен мехур 12 20,00 23,60

07.05 Цитологично изследване на две проби от секрет от 
външна фистула 12 20,00 23,60

07.06 Цитологично изследване на две проби от секрет от рана 
(включително оперативна) 12 20,00 23,60

07.07 Цитологично изследване на две проби от синовиална 
течност 22 20,00 23,60

07.08 Цитологично изследване на две проби от лаважна теч-
ност от уретери 32 20,00 23,60

07.09 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка 
от женски полови органи 253 339 30,00 35,40

07.10 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка 
от устна кухина 23 20,00 23,60

07.11 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка 
от очни лезии 12 20,00 23,60

07.12 Цитологично изследване на две проби от материал от 
кожни лезии 107 20,00 23,60

07.13 Цитологично изследване на две проби от лаважна теч-
ност от пиелон 12 20,00 23,60

10.38 Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел 60 40,00 47,20

10.39 Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза 174 40,00 47,20

10.40 Хистобиопсично изследване на две проби от простата 15 40,00 47,20

10.41 Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна 
жлеза 48 40,00 47,20

10.42 Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена 
жлеза 12 40,00 47,20

10.43 Хистобиопсично изследване на две проби от коремен 
орган 169 40,00 47,20

10.44 Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, 
ларинкс и трахея 12 40,00 47,20

10.45 Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум 11 40,00 47,20

10.46 Хистобиопсично изследване на две проби от туморни 
формации в коремната кухина 28 40,00 47,20

10.47 Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган 1 144 40,00 47,20
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10.48 Хистобиопсично изследване на две проби от устна ку-
хина, фаринкс и хранопровод 37 40,00 47,20

10.49 Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и 
кожни лезии 2 879 40,00 47,20

10.50 Хистобиопсично изследване на две проби от мускул 12 40,00 47,20

10.51 Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен 
тумор 603 40,00 47,20

10.52 Хистобиопсично изследване на две проби от органи на 
пикочната система 12 40,00 47,20

10.53 Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни 
лезии 22 40,00 47,20

10.54 Хистобиопсично изследване на две проби от става 12 26,00 30,68

10.55 Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо 12 26,00 30,68

10.56 Хистобиопсично изследване на две проби от нос 12 26,00 30,68

10.57 Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък 12 26,00 30,68

09 Клинична имунология

01.38 Изследване на С-реактивен протеин 27 4,50 5,31

02.09 Определяне на антистрептолизинов титър 11 4,40 5,20

02.10 Изследване на ревматоиден фактор 15 4,40 5,20

09.01 Определяне на криоглобулини 32 7,50 8,85

09.02 Определяне на общи имуноглобулини IgM 167 11,75 13,87

09.03 Определяне на общи имуноглобулини IgG 182 11,75 13,87

09.04 Определяне на общи имуноглобулини IgА 150 11,75 13,87

09.05 Определяне на С3 компонент на комплемента 127 11,75 13,87

09.06 Определяне на С4 компонент на комплемента 124 11,75 13,87

10.05 Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоци-
ти – стандартен панел 45 140,00 165,20

10.06 Определяне на оксидативния взрив на периферни не-
утрофили и моноцити с Нитроблау тетразолов тест 7 39,00 46,02

10.07 Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата 10 55,00 64,90

10.08 fT4 162 12,00 14,16

10.09 TSH 195 12,00 14,16

10.27 Определяне на Anti-TPO 1 12,00 14,16

10.29 Определяне на общи IgE 249 50,00 59,00

10.30 Определяне на антинуклеарни антитела в серум 518 50,00 59,00

10.76
Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike 
протеина на SARS CoV-2 с преизчисляване на стойно-
стите в BAU/ml единици

10 000 7,00 8,26

12 Трансфузионна хематология

10.35

Определяне на имуноглобулиновата характеристика 
на еритроантителата (диференциран директен тест на 
Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови 
тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) 
тест-реагент

33 14,11 16,65
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Код Номенклатура Обем 
(бр.)

Цена за 
периода 

1.01.2022 г. – 
31.08.2022 г.

(лв.)

Цена за 
периода 

1.09.2022 г. – 
31.12.2022 г.

(лв.)

1 2 3 4 5

10.36
Определяне на специфичността и титъра на еритроан-
тителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобу-
линов (Coombs) метод

129 28,00 33,04

10.37

Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В 
антитела от клас IgG след обработка на серума с 
2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или 
антиглобулинов (Coombs) метод

523 19,60 23,13

12.01

Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh 
(D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с 
тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-
еритроцити А1, А2, В и 0)

29 678 8,50 10,03

12.02 Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с 
тест-реагенти с анти-А и анти-Н 4 514 5,00 5,90

12.03 Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест 
на Coombs 404 37,90 44,73

12.04

Изследване за автоеритроантитела при фиксирани анти-
тела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов 
(Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, 
при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен 
или ензимен метод

560 25,27 29,82

12.05
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен 
или ензимен метод или индиректен антиглобулинов 
(Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

9 630 37,90 44,73

12.06 Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с 
моноспецифични тест-реагенти 79 35,00 41,30

“

§ 2. В чл. 337 ал. 3б се изменя така:
„(3б) Договорените обеми от 1.01.2022 г. 

са съгласно чл. 338г, 339б и 340б, обхващат 
дейностите по реда на този договор и подле-
жат на заплащане през 2022 г. по ЗБНЗОК за 
2022 г. по цени, определени по реда на чл. 338г 
и 338д, респ. чл. 339б и 339в, чл. 340б и 340в.“

§ 3. Създава се чл. 338д:
„Чл. 338д. За извършената през периода 

1.09.2022 г. до 31.12.2022 г. дейност по клинични 
пътеки (КП) цените по чл. 338г, ал. 1, посо-
чени в таблицата, в колона „Цена за периода 
1.05.2022 г. – 31.12.2022 г. (лв.)“ и по чл. 338г, 
ал. 10 – 12 и 31 се увеличат с 8 %.“

§ 4. Създава се чл. 339в:
„Чл. 339в. За извършената през периода 

1.09.2022 г. до 31.12.2022 г. дейност по кли-
нични процедури (КПр) цените по чл. 339б, 
ал. 1, посочени в таблицата, в колона „Цена 
за периода 1.05.2022 г. – 31.12.2022 г. (лв.)“ и 
по чл. 339б, ал. 3 и 4 се увеличат с 8 %.“

§ 5. Създава се чл. 340в:
„Чл. 340в. За извършената през периода 

1.09.2022 г. до 31.12.2022 г. дейност по амбу-
латорни процедури (АПр) цените по чл. 340б, 
ал. 1, посочени в таблицата, в колона „Цена 

за периода 1.05.2022 г. – 31.12.2022 г. (лв.)“ и 
по чл. 340б, ал. 2 се увеличат с 8 %.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. (1) Договорените цени в таблица-

та по чл. 176в, колона „Цена за периода 
1.09.2022 г. – 31.12.2022 г. (лв.)“ и увеличени-
ята на цените в чл. 338д, 339в и 340в от този 
Договор за изменение и допълнение на НРД 
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. 
влизат в сила от 1.09.2022 г. 

(2) Дейностите в извънболничната и бол-
ничната помощ, назначени и започнати преди 
1 септември 2022 г. и завършени след тази 
дата, се заплащат по цените на този Договор 
за изменение и допълнение на НРД за меди-
цинските дейности за 2020 – 2022 г.

(3) За дейност от 1.09.2022 г., за която 
финансово-отчетните документи по чл. 208 
и чл. 367 са формирани с цените преди из-
мененията и допълненията на този Договор 
за изменение и допълнение на НРД за меди-
цинските дейности за 2020 – 2022 г., ал. 1 се 
прилага, както следва:

1. След окончателната обработка в инфор-
мационната система на НЗОК на отчетените 
месеци с договорените цени в този Договор за 
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изменение и допълнение на НРД за медицин-
ските дейности за 2020 – 2022 г. директорът на 
РЗОК или упълномощени от него служители 
изпраща/изпращат по електронен път през 
информационната система на НЗОК „Извес-
тия след контрол“, съдържащи одобрените за 
заплащане за съответния месец дейности и 
допълнителната стойност на цената за всеки 
вид дейност, равна на договорените цени по 
ал. 1 и цените по представените финансово-
отчетни документи за месеца.

2. Изпълнителят на медицинска помощ 
представя електронен финансов документ – де-
битно известие към фактурата за всеки месец 
в срок до два работни дни след изпращане на 
„Известие след контрол“ по т. 1.

3. Електронните финансови документи 
по т. 2 се представят и подлежат на контрол 
и заплащане по реда на раздели „Условия и 
срокове за заплащането на дейностите в из-
вънболничната помощ“ и „Условия и срокове 
за заплащането на дейностите в болничната 
помощ“ от НРД за медицинските дейности 
за 2020 – 2022 г.

(4) Стойностите по електронните финан-
сови документи по ал. 3 на изпълнителите 
на болнична медицинска помощ се заплащат 
по реда на чл. 369 в рамките на стойности-
те, определени по реда на чл. 4 от ЗБНЗОК 
за 2022 г., за месеца на извършване на  
плащането. 

(5) За периода октомври – декември 2022 г. 
(месеци на дейност септември – ноември 
2022 г.) Надзорният съвет (НС) на НЗОК 
утвърждава компенсирани промени в месеч-
ните стойности по изпълнители на болнична 
медицинска помощ и РЗОК при наличие и 
до размера на неусвоените средства, с оглед 
осигуряването на средства за закупуване на 
дейности в болничната медицинска помощ 
в съответствие с цените по този Договор за 
изменение и допълнение на НРД за медицин-
ските дейности за 2020 – 2022 г.

(6) Всички промени по ал. 4 и 5 се утвърж-
дават от НС на НЗОК през месец декември 
2022 г. в рамките на утвърдените параметри 
на разходите по ЗБНЗОК за 2022 г.

§ 7. Сумите за медицинските дейности 
по започнатите и неприключили преди об-
народване в „Държавен вестник“ на този 
Договор за изменение и допълнение на НРД 
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. 
контролни производства по реда на чл. 76а 
и чл. 76б от ЗЗО се определят по цените, 
действали преди този Договор за изменение 
и допълнение на НРД за медицинските дей-
ности за 2020 – 2022 г.

§ 8. Увеличените стойности на цените на 
дейностите по този Договор за изменение и 
допълнение на НРД за медицинските дейности 
за 2020 – 2022 г. се изчисляват с точност до 
втория знак след десетичната запетая.

§ 9. Настоящият Договор за изменение и 
допълнение на Националния рамков договор за 
медицинските дейности за 2020 – 2022 г. влиза 
в сила от 1 септември 2022 г., с изключение 
на § 6 – 8, които влизат в сила от датата на 
обнародването му в „Държавен вестник“.

§ 10. (1) Изпълнителите на медицинска 
помощ сключват допълнителни споразумения, 
съдържащи промените, произтичащи от този 
Договор за изменение и допълнение на НРД 
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г., 
които влизат в сила от 1.09.2022 г.

(2) В случай на прекратен договор с изпъл-
нител на медицинска помощ за извършената от 
него дейност от 1 септември 2022 г. до датата 
на прекратяване се подписва срочен договор.

§ 11. Настоящият Договор за изменение и 
допълнение на Националния рамков договор 
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. 
се подписа на хартиен носител в четири ед-
нообразни екземпляра, по един за: НЗОК, 
БЛС, министъра на здравеопазването и 
„Държавен вестник“.

§ 12. След приемане на ЗБНЗОК за 2023 г. 
цените на медицинските дейности за ПИМП 
и СИМП ще се преразгледат считано от 
1.01.2023 г. в рамките на ЗБНЗОК за 2023 г.

§ 13. Настоящият Договор за изменение и 
допълнение на Националния рамков договор 
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се 
сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, 
ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от 
министъра на здравеопазването в „Държавен 
вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО 
и се публикува на официалната интернет 
страница на НЗОК.
За Националната здравно- За Българския 
осигурителна каса: лекарски съюз:
Председател на НС  Председател на УС
на НЗОК: на БЛС:
Д-р Александър Златанов  Д-р Иван Маджаров
Членове на НС 
на НЗОК: 
Людмила Петкова Д-р Николай Брънзалов
Мария Беломорова Проф. д-р Христо Шивачев
Борис Михайлов Д-р Валентин Пеев
Д-р Иван Кокалов Д-р Ваня Добрева-Павлова
Теодор Василев Д-р Николай Колев
Боян Бойчев Д-р Гергана Николова-
Адв. Свилена Ширкова
Димитрова Д-р Валери Веселинов
Адв. Андрей Дамянов Д-р Росен Айков
 Доц. Стоян Сопотенски
 Д-р Йордан Гечев
 Проф. Огнян Хаджийски
 Проф. Милена Станева
Управител на НЗОК:
Проф. д-р Петко Салчев

Съгласувал: 
Министър на здравеопазването:

Д-р Асен Меджидиев
7505
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

Правилник за изменение на Правилника 
за устройството и дейността на държавно 
предприятие „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ (обн., ДВ, бр. 39 от 
2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 25 и 
100 от 2010 г., бр. 99 от 2012 г., бр. 49 от 2014 г., 
бр. 76 от 2015 г., бр. 73 от 2016 г.; доп., бр. 53 
от 2017 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2018 г., бр. 41 

от 2019 г. и бр. 32 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 24, ал. 1 думата „трима“ се за-
меня с „двама“. 

§ 2. В чл. 40, ал. 2 думите „Стратегия и 
инвестиции“ се заменят със „Стратегия и 
администрация“.

§ 3. В чл. 41, ал. 1 думите „Стратегия и 
инвестиции“ се заменят със „Стратегия и 
администрация“.

§ 4. В чл. 47, ал. 2 думите „Администра-
ция и международна дейност“ се заменят със 
„Стратегия и администрация“.

§ 5. В чл. 49 ал. 2 се изменя така: 
„(2) Отдел „Връзки с обществеността и 

протокол“ се ръководи от ръководител, чиито 
правомощия се определят в утвърдена от гене-
ралния директор длъжностна характеристика.“

§ 6. В чл. 49г, ал. 1:
1. в основния текст думите „Стратегия и 

инвестиции“ се заменят с „Експлоатация“; 
2. точка 12 се изменя така: 
„12. организира, координира и контролира 

всички дейности по ремонт, рехабилитация и 
модернизация на гаровите комплекси и тер-
минали с национално финансиране.“

§ 7. В чл. 49д, ал. 1 думите „Администра-
ция и международна дейност“ се заменят със 
„Стратегия и администрация“.

§ 8. В чл. 49з, ал. 2 думите „Администра-
ция и международна дейност“ се заменят със 
„Стратегия и администрация“.

§ 9. В чл. 53, ал. 2, т. 5 думите „Финанси 
и управление на собствеността“ се заменят с 
„Бюджет, финанси и информационни системи“.

Заключителна разпоредба

§ 10. Правилникът влиза в сила от датата 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър:  
Христо Алексиев

7373

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАРЕДБА № 24  
от 3 ноември 2022 г.

за придобиване на квалификация по профе-
сията „Монтьор по комуникационни системи“

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държав-
ният образователен стандарт (ДОС) за при-
добиването на квалификация по професията 
523020 „Монтьор по комуникационни системи“ 
от област на образование „Техника“ и про-
фесионално направление 523 „Електроника, 
автоматика, комуникационна и компютърна 
техника“ съгласно Списъка на професиите 
за професионално образование и обучение 
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното 
образование и обучение. 

Чл. 2. Държавният образователен стандарт 
за придобиването на квалификация по профе-
сията 523020 „Монтьор по комуникационни 
системи“ съгласно приложението към тази 
наредба определя изискванията за придоби-
ването на втора степен на професионална 
квалификация за специалностите 5230201 
„Радио- и телевизионна техника“, 5230202 
„Телекомуникационни системи“, 5230203 
„Радиолокация, радионавигация и хидро-
акустични системи“, 5230204 „Кинотехника, 
аудио- и видеосистеми“ и 5230205 „Оптически 
комуникационни системи“.

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

Раздел II
Съдържание на държавния образователен 

стандарт

Чл. 4. (1) Държавният образователен стан-
дарт по чл. 1 определя изискванията към 
кандидатите, описанието на професията 523020 
„Монтьор по комуникационни системи“, еди-
ниците резултати от ученето, изискванията 
към материалната база и изискванията към 
обучаващите.

(2) Държавният образователен стандарт за 
придобиване на квалификация по професията 
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.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, 

разработени въз основа на тази наредба, се 
прилагат от учебната 2023/2024 година за 
учениците, които от тази година започват 
обучението си за придобиване на професио-
нална квалификация 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 година 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 2003 г. за 
придобиване на квалификация по професията 
„Монтьор по комуникационни системи“ (ДВ, 
бр. 8 от 2012 г.).

Министър:  
Сашо Пенов

Приложение 
 към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия  
„Монтьор по комуникационни системи“

Професионално направление: 

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Наименование на професията: 

523020 Монтьор по комуникационни системи

Код Специалности: Степен на  
професионална 
квалификация

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

Ниво по Европей-
ска квалификаци-
онна рамка (ЕКР)

5230201 Радио- и телевизионна техника Втора 3 3

230202 Телекомуникационни системи Втора 3 3

5230203 Радиолокация, радионавигация 
и хидроакустични системи

Втора 3 3

5230204 Кинотехника, аудио- и видео-
системи

Втора 3 3

5230205 Оптически комуникационни 
системи

Втора 3 3

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

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

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

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

фесионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация е при-
добита първа степен на професионална квалификация по професия от област на образование 
52 „Техника“.

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

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

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

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, 

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

Монтьорът по комуникационни системи 
извършва задачи, свързани с изграждане на 
мрежи, монтаж и демонтаж на различни видове 
електронна техника – радио- и телевизионни 
и видеоустройства, телекомуникационни съо-
ръжения, извършва експлоатация и поддръжка 
на радио- и телевизионни, комуникационни, 
аудио- и видеосистеми. Монтьорът ремонтира 
или подменя дефектирали устройства и възли, 
съоръжения и системи, като спазва стандар-
тите за инсталацията на различните типове 
кабели (LAN кабел, коаксиален, оптичен, ау-
дио-видео, телефонни кабели, информационни 
кабели – напр. LIYY, LIYCY, лентови кабели 
с различен брой проводници и др.).

Монтьорът със специалност „Радио- и те-
левизионна техника“ монтира, експлоатира и 
отстранява повреди в радио- и телевизионни 
устройства, инсталира и пуска в експлоатация 
устройства и възли от радио- и телевизион-
ната техника, изгражда и работи с различни 
видове кабелни мрежи, антени, радиорелейни 
съоръжения и т.н. Монтажът може да е как-
то наземен, така и височинен. Височинният 
монтаж изисква допълнителен сертификат за 
работа на височина със съответното оборуд-
ване за безопасност (стълба, осигурителни 
въжета, специални обувки, каска).

Монтьорът със специалност „Телекому-
никационни системи“ измерва параметри 
и характеристики на преносната мрежа и 
различни потребителски устройства в теле-
комуникационните системи, монтира, де-
монтира, експлоатира и отстранява повреди 
в телекомуникационни компоненти, възли 
и устройства. Монтьорът със специалност 
„Телекомуникационни системи“ участва при 
изграждането и експлоатацията на селищни 
и локални кабелни мрежи, при изграждане 
на комуникационни шкафове и инсталация 
на телекомуникационното оборудване в тях. 
Осигурява поддръжката на оборудването, 
което предоставя различни услуги (интернет, 
телевизия и глас). 

Монтьорът със специалност „Радиолокация, 
радионавигация и хидроакустични системи“ 
разчита чертежи, схеми и техническа доку-
ментация, настройва съоръжения по зададени 
параметри, измерва физико-механични и елек-
трически параметри на устройства, открива и 
отстранява повреди, участва в изграждането на 
мрежи за пренос на електромагнитни сигнали.

Монтьорът със специалност „Кинотехника, 
аудио- и видеосистеми“ извършва измерване, 
монтаж и демонтаж на различните видове 
кино-, аудио- и видеосистеми, експлоатира 
и отстранява повреди в компоненти, възли и 
устройства на кино-, аудио- и видеосистеми, 
съединява различни видове кабели при из-
граждането на кино-, аудио- и видеосистеми.

Монтьорът със специалност „Оптически 
комуникационни системи“ монтира, демон-

тира и обезпечава експлоатацията на оптични 
телекомуникационни системи, настройва, 
проверява работата на оптични телекомуни-
кационни системи, локализира и отстранява 
повреди.

Работата на монтьора включва: разчитане 
на структурни, функционални и монтажни 
схеми; подготовка на необходимите инстру-
менти за механичен и електрически монтаж и 
демонтаж и уреди за измерване на електричес-
ки величини; извършване на контролни из-
мервания на експлоатационни параметри при 
следване на технологията на електрическия и 
механичен монтаж и демонтаж и изисквани-
ята за здравословни и безопасни условия на 
труд; изграждане на кабелни мрежи, монтаж 
на оборудване, поддръжка и експлоатация на 
комуникационни системи.

В своята работа монтьорът използва: кон-
тролно-измервателна апаратура, преносим 
компютър с инсталирана операционна сис-
тема, специализиран софтуер, симетрични, 
коаксиални и оптични кабели, компоненти за 
механична и електрическа връзка (разглобяема 
и неразглобяема), инструменти и техническо 
оборудване. 

За проучване и изграждане на телекомуни-
кационни системи монтьорът използва рейка, 
макара с оптичен кабел, стълба, палатка, 
сплайсър на оптични влакна, перфоратор, 
медия конвертор, оптичен суич, маршрути-
затор, кирка. 

За отчитането на своята работа монтьорът 
попълва различни видове оперативна и от-
четна документация. 

Важни личностни качества за успешно 
упражняване на професията на монтьора са: 
отговорност, сръчност, точност, прецизност, 
наблюдателност, търпение, съобразителност. В 
своята работа монтьорът работи с други специ-
алисти, което изисква да умее да комуникира 
ефективно и да работи в екип. Монтьорът носи 
отговорност за оборудването, с което работи, 
и за обезопасяването на местата за работа.

При изпълнения на своите задължения 
монтьорът може да работи в закрити поме-
щения и на открито и да бъде изложен на 
вредни влияния, което налага използването на 
защитно работно облекло, специални обувки, 
защитни очила, ръкавици, каска и др. По 
време на работа е отговорен за опазването 
на своето здраве и безопасност и здравето и 
безопасността на своите колеги.

Наемането и определянето на работното 
време на монтьора по комуникационни сис-
теми се договаря с работодателя при спазване 
на Кодекса на труда.

2.2. Възможности за продължаване на 
професионалното обучение

Лицата, придобили втора степен на профе-
сионална квалификация по професията „Мон-
тьор по комуникационни системи“, могат да 
продължат обучението си по друга професия 
от професионално направление „Електроника 
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и автоматизация“. При обучението единиците 
резултати от ученето по общата професионална 
подготовка и по отрасловата професионална 
подготовка се зачитат. При продължаващото 
професионално обучение се организира обу-
чение 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.

Монтьорът по комуникационни системи 
намира професионална реализация във фирми 
и организации, чиято дейност е свързана с 
изграждане на мобилни и оптични комуника-
ции, радио- и телевизионни системи, аудио- и 
видеосистеми, кинотехника, предоставяне на 
телекомуникационни услуги, изграждане на 
кабелни мрежи, изграждане, поддръжка и 
експлоатация на комуникационни системи.

Съгласно НКПД – 2011 придобилият втора 
степен на професионална квалификация по 
професията „Монтьор по комуникационни 
системи“, специалност „Радио- и телевизионна 
техника“, може да заема следните длъжности 
от НКПД: 

7412-2012 Монтьор, електрооборудване
7422-2019 Механик, поддържащ телевизи-

онна електронна апаратура
7422-2003 Монтьор, радиоапаратура
7422-2004 Монтьор, сигнални системи
7422-2005 Монтьор, телевизори
7422-2007 Монтьор, аудиовизуална апара-

тура
7422-2008 Монтьор, радиотелевизионни 

антени
7422-2013 Електромонтьор, мачтови радио-

телевизионни антени
7422-2014 Корабен радиомонтьор
7422-2015 Механик, електроник на аудио-

визуална апаратура
7422-2017 Механик, електроник по ремонт 

на радиоприемници
7422-2018 Механик, електроник по ремонт 

на телевизори
7422-2019 Механик, поддържащ телевизи-

онна електронна апаратура
7422-2020 Механик, радиоелектроник
7421-2014 Механик, поддържащ електронна 

апаратура
8212-2005 Монтажник, кабели
8212-2007 Монтажник, електронни елементи 
8212-2009 Монтажник, електронно обо-

рудване
8212-2014 Монтажник, радио
8212-2016 Монтажник, телевизионни при-

емници и монитори.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият втора 

степен на професионална квалификация по 
професията „Монтьор по комуникационни 

системи“, специалност „Телекомуникационни 
системи“, може да заема следните длъжности 
от НКПД:

7422-2001 Монтьор, електронно телекому-
никационно оборудване

7412-2012 Монтьор, електрооборудване
7421-2001 Електромонтьор, електронна 

апаратура
7421-2008 Монтьор, електронни сигнални 

апаратури
7412-2009 Електромонтьор
7412-1016 Работник, обслужване и ремонт 

на електроапаратура
7421-2008 Монтьор, електронни сигнални 

апаратури
7422-2004 Монтьор, сигнални системи
7422-2012 Монтьор, телефонни кабели/

линии
8212-2005 Монтажник, кабели
8212-2009 Монтажник, електронно обо-

рудване
8212-2007 Монтажник, електронни еле-

менти.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият втора 

степен на професионална квалификация по 
професията „Монтьор по комуникационни 
системи“, специалност „Радиолокация, ради-
онавигация и хидроакустични системи“, може 
да заема следните длъжности от НКПД:

7421-2014 Механик, поддържащ електронна 
апаратура

7421-2008 Монтьор, електронни сигнални 
апаратури

7422-2007 Монтьор, аудиовизуална апара-
тура

7422-2014 Корабен радиомонтьор
8212-2009 Монтажник, електронно обо-

рудване
8212-2007 Монтажник, електронни еле-

менти.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият втора 

степен на професионална квалификация по 
професията „Монтьор по комуникационни 
системи“, специалност „Кинотехника, аудио- 
и видеосистеми“ може да заема следните 
длъжности от НКПД: 

7412-2012 Монтьор, електрооборудване
7422-2017 Механик, електроник по ремонт 

на радиоприемници
7421-2014 Механик, поддържащ електронна 

апаратура
7421-2008 Монтьор, електронни сигнални 

апаратури
7422-2015 Механик, електроник на аудио-

визуална апаратура
7412-1016 Работник, обслужване и ремонт 

на електроапаратура
7413-2009 Монтьор, свързване на кабели
7422-2004 Монтьор, сигнални системи
7422-2005 Монтьор, телевизори
7422-2007 Монтьор, аудиовизуална апара-

тура
8212-2006 Монтажник, аудио-визуално 

оборудване
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8212-2007 Монтажник, електронни елементи
8212-2009 Монтажник, електронно обо-

рудване
8212-2016 Монтажник, телевизионни при-

емници и монитори.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият втора 

степен на професионална квалификация по 
професията „Монтьор по комуникационни 
системи“, специалност „Оптически комуни-
кационни системи“, може да заема следните 
длъжности от НКПД:

7422-2001 Монтьор, електронно телекому-
никационно оборудване

7412-2012 Монтьор, електрооборудване
7421-2008 Монтьор, електронни сигнални 

апаратури
7412-1016 Работник, обслужване и ремонт 

на електроапаратура
7413-2002 Електромонтьор, полагане и 

сваряване подземни кабели
7413-2006 Монтьор, изпитване на електро-

съоръжения
7413-2009 Монтьор, свързване на кабели
7421-2008 Монтьор, електронни сигнални 

апаратури
7422-2004 Монтьор, сигнални системи
7422-2012 Монтьор, телефонни кабели/

линии
8212-2005 Монтажник, кабели
8212-2007 Монтажник, електронни елементи
8212-2009 Монтажник, електронно обо-

рудване,
както и други подходящи длъжности, до-

пълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на Единиците резултати от 

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

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

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

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

1.2. РУ Осъществява 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 характеристиките на дей-

ността в предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприема-

чеството
3.2. РУ Формира предприемаческо пове-

дение
ЕРУ по отраслова професионална под-

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

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

4.1. РУ Участва в обработване на инфор-
мация с ИКТ

4.2. РУ Осъществява комуникация посред-
ством ИКТ

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

работното си място
5.2. РУ Изпълнява трудовите дейности в 

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

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

и схеми
ЕРУ 8. Градивни елементи в електрониката
8.1. РУ Идентифицира материалите и гра-

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

дивните елементи
8.3. РУ Монтира/демонтира електронни 

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

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

електронни устройства и техните параметри
9.3. РУ Познава принципа на действие на 

аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП) и 
цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП)

ЕРУ 10. Приложен софтуер в електрониката
10.1. РУ Използва приложен софтуер за 

визуализация на електрически схеми и пе-
чатни платки 

10.2. РУ Използва приложен софтуер за 
изготвяне на конструкторска и технологична 
документация 

ЕРУ по специфична професионална подго-
товка за специалност „Радио- и телевизионна 
техника“ – втора степен на професионална 
квалификация

ЕРУ 11. Устройство на радио-телевизион-
ната техника

11.1. РУ Използва технологична докумен-
тация

11.2. РУ Изработва функционални възли 
на радио- и телевизионни устройства

ЕРУ 12. Монтаж, демонтаж и поддръжка 
на радио-телевизионна техника

12.1. РУ Извършва електрически и меха-
ничен монтаж/демонтаж 

12.2. РУ Осъществява експлоатация, ремонт 
и поддръжка на радио- и телевизионни системи

ЕРУ по специфична професионална подго-
товка за специалност „Телекомуникационни 
системи“ – втора степен на професионална 
квалификация

ЕРУ 13. Устройство на телекомуникаци-
онните системи

13.1. РУ Познава устройството на телеко-
муникационните системи

13.2. РУ Използва технологична докумен-
тация 
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ЕРУ 14. Монтаж, демонтаж и поддръжка 
на телекомуникационни системи

14.1. РУ Извършва монтаж/демонтаж на 
телекомуникационни системи

14.2. РУ Осъществява експлоатация, ремонт 
и поддръжка на телекомуникационни системи

ЕРУ по специфична професионална подго-
товка за специалност „Радиолокация, радиона-
вигация и хидроакустични системи“ – втора 
степен на професионална квалификация

ЕРУ 15. Устройство на радиолокацион-
ни, радионавигационни и хидроакустични 
системи

15.1. РУ Познава устройството на радио-
локационни, радионавигационни и хидро-
акустични системи

15.2. РУ Използва технологична докумен-
тация 

ЕРУ 16. Експлоатация, ремонт и поддръжка
16.1. РУ Извършва монтаж/демонтаж на 

радиолокационни, радионавигационни и 
хидроакустични системи

16.2. РУ Обезпечава експлоатацията и 
поддръжката на радиолокационни, радиона-
вигационни и хидроакустични системи

16.3. РУ Участва в изграждане на мрежи 
за пренос на електромагнитни сигнали

ЕРУ по специфична професионална подго-
товка за специалност „Кинотехника, аудио- и 
видеосистеми“ – втора степен на професио-
нална квалификация

ЕРУ 17. Устройство на кинотехниката, 
аудио- и видеосистемите

17.1. РУ Познава устройството на кино-
техниката

17.2. РУ Познава устройството на аудио- и 
видеосистемите

ЕРУ 18. Експлоатация, ремонт и поддръжка 
18.1. РУ Подготвя устройствата за пускане 

в експлоатация
18.2. РУ Пуска в експлоатация кинотехника
18.3. РУ Пуска в експлоатация аудио- и 

видеосистеми
18.4. РУ Осъществява поддръжка и ремонт 

на кинотехника
18.5. РУ Осъществява поддръжка и ремонт 

на аудио- и видеосистеми
ЕРУ по специфична професионална под-

готовка за специалност „Оптически кому-
никационни системи“ – втора степен на 
професионална квалификация

ЕРУ 19. Устройство на оптични комуни-
кационни системи

19.1. РУ Познава устройството на оптични 
комуникационни системи

19.2. РУ Използва технологична докумен-
тация

ЕРУ 20. Монтаж, демонтаж, експлоатация 
и поддръжка на оптични комуникационни 
системи

20.1. РУ Извършва монтаж/демонтаж на 
оптични комуникационни системи

20.2. РУ Осъществява експлоатация, ремонт 
и поддръжка на оптични комуникационни 
системи

3.2. Описание на ЕРУ

ЕРУ по обща професионална подготовка, единна за всички професии с втора степен на 
професионална квалификация

ЕРУ 1

Наименование на еди-
ницата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) 

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про-
фесията:

 Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

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 за конкретната трудова дейност

•  Описва основните рискове за здравето и безопасността при конкретната 
трудова дейност

•  Посочва основните мерки за защита и средствата за сигнализация и марки-
ровка за осигуряване на ЗБУТ

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

Компетентности •  Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за оси-
гуряване на безопасност и здраве при работа

•  Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
•  Извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за оси-

гуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Резултат от учене 1.2: Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
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Знания •  Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се 
до конкретната трудова дейност

•  Описва рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната тру-
дова дейност 

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

отпадъци

Умения •  Разпознава опасни отпадъци 
•  Съхранява опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи 

и други при спазване технологията за събиране и рециклиране
•  Спазва разпоредбите за опазване на околната среда

Компетентности •  Изпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за 
опазване на околната среда

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

Знания •  Посочва основните рискови и аварийни ситуации
•  Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
•  Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
•  Назовава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

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

•  Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
•  Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
•  Оказва първа помощ на пострадали при авария

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

Средства за оценя-
ване:

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

Условия за провежда-
не на оценяването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

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 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 еди-
ницата:

Икономика

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика

Знания •  Описва общата теория на пазарната икономика
•  Запознат е с основните икономически проблеми 
•  Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
•  Изброява видовете икономически субекти в бизнеса

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

бизнес начинания

Компетентности •  Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление 
на бизнес начинания
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Резултат от учене 2.2: Познава характеристиките на дейността в предприятие

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

рентабилност

Умения •  Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на ор-
ганизацията

•  Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си

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

Средства за оценя-
ване:

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

Условия за провежда-
не на оценяването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

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

в зададения казус

ЕРУ 3

Наименование на еди-
ницата:

Предприемачество

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството 

Знания •  Описва същността на предприемачеството 
•  Изброява принципите на предприемаческата дейност
•  Посочва видовете предприемачески умения

Умения •  Проучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му
•  Открива практически примери за успешно управление на дейността на ор-

ганизацията

Компетентности •  Способен е да предложи идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение

Знания •  Посочва характеристиките на предприемаческото поведение 
•  Изрежда видовете предприемаческо поведение 
•  Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение

Умения •  Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи 
•  Идентифицира нови пазарни възможности
•  Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

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

Средства за оценя-
ване:

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

Условия за провежда-
не на оценяването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

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

в зададения казус
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ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професионално 
направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

ЕРУ 4

Наименование на еди-
ницата:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в про-
фесионалната дейност

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Резултат от учене 4.1: Участва в обработване на информация с ИКТ
Знания •  Изброява интернет търсачки

•  Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
•  Посочва начините за намиране и запазване на определена цифрова инфор-

мация (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) 
•  Описва начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения •  Използва търсачка за намиране на информация
•  Записва цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб стра-

ници и др.)
•  Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности •  Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене 4.2: Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания •  Изброява доставчици на услугата електронна поща

•  Изрежда софтуер за аудио и видео разговори
•  Назовава доставчици на услуги за споделяне на файлове
•  Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения •  Използва електронна поща
•  Използва основни функции на софтуер за аудио и видео разговори
•  Споделя файлове онлайн
•  Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности •  Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене 4.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания •  Посочва функционалностите на софтуера за създаване и редакция на цифро-

во съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
•  Описва особеностите при работа с различните видове софтуер

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

•  Редактира създадено цифрово съдържание 
Компетентности •  Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно 

съдържание
Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по 

зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2: 
•  Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет прос-

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

•  Изпълнява задача за създаване на просто цифрово съдържание в един формат 
(текст, таблици, изображения)

Условия за провеж-
дане на оценяването:

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

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предвари-

телно зададеното за това време
За средство 2:
•  Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с 

използването на ИКТ
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ЕРУ 5

Наименование на еди-
ницата:

Организиране на работния процес

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 5.1: Организира работния процес на работното си място

Знания •  Описва правилата за рационална организация на работното място
•  Изброява методи за нормиране на работния процес
•  Посочва нормативните актове, регламентиращи упражняването на професията
•  Описва основните работни процеси и дейности на работното място 
•  Посочва организацията на работния процес в съответствие с поставените задачи 
•  Изрежда нормативни актове, свързани с работния процес

Умения •  Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
•  Следва създадената организация на работа на работното място и в обекта 
•  Спазва инструкциите и указанията, свързани с професията и работното място 
•  Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи

Компетентности •  Способен е самостоятелно да организира правилно работното си място

Резултат от учене 5.2: Изпълнява трудовите дейности в работния процес

Знания •  Познава видовете трудови дейности 
•  Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
•  Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения •  Спазва етапите на технологичния процес и разпределението на видовете 
дейности, предвидени за изпълнение на работното място 

•  Спазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното си 
място – проекти, схеми, технологии, правилници, инструкции и др.

•  Спазва етичните норми на поведение

Компетентности •  Способен е самостоятелно или в екип да изпълнява възложените му дейности 
в работния процес

Средства за оценя-
ване:

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

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Владее основните теоретични знания в областта на организацията на работа 

и етапите на технологичния процес на работното място
За средство 2:
•  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема 

в зададения казус
ЕРУ 6

Наименование на еди-
ницата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 6.1: Общува ефективно в работния екип

Знания •  Посочва отделните длъжности в екипа
•  Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа
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Умения •  Спазва йерархията в екипа
•  Осъществява комуникация в екипа

Компетентности •  Способен е да комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес 
съобразно работния протокол 

Резултат от учене 6.2: Владее чужд език по професията

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

Умения •  Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана ли-
тература, документация и др.) 

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

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

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Писмен изпит – дава писмени решения и отговори на поставени задачи или 

въпроси
Средство 2:
•  Устен изпит – води разговори по професионални теми на чужд език; разчита 

техническа документиация на чужд език

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Решава точно, пълно и вярно зададена писмена задача или въпрос/и
За средство 2:
•  Комуникира на чужд език по професионални теми в учебна или работна 

среда, разчита техническа документация на чужд език
ЕРУ 7

Наименование на еди-
ницата:

Електротехника и автоматика

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 7.1: Познава основите на електротехниката и автоматиката

Знания •  Дефинира понятията електрически заряд, ток, електрически потенциал, 
електродвижещо напрежение (е.д.н.) и електрическо напрежение

•  Изброява видовете електрически вериги
•  Дефинира основните закони в електротехниката
•  Описва разликите между автоматичен контрол, автоматично управление и 

автоматично регулиране
•  Описва функционалните схеми на различни системи за автоматично регулиране

Умения •  Изгражда прости електрически вериги
•  Свързва нисковолтова комбинирана електрическа верига
•  Използва по предназначение различни видове датчици и преобразувателни 

елементи
•  Съставя блок-схема на алгоритъм за система за управление

Компетентности •  Способен е самостоятелно, правилно и безопасно да свързва електрически 
вериги

•  Способен е бързо и точно да работи с информационни бази

Резултат от учене 7.2: Измерва електрически величини

Знания •  Описва същността на различните електрически величини
•  Дефинира мерните единици за различните електрически величини
•  Описва връзката между ток, напрежение и съпротивление и закона на Ом
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Умения •  Измерва електрическо напрежение с мултицет (или друг уред)
•  Измерва електрическо съпротивление с комбиниран измервателен уред
•  Изчислява параметрите на електрическите машини
•  Спазва правилата за безопасност при всички дейности

Компетентности •  Способен е самостоятелно да измерва различни електрически величини, 
като проявява съобразителност, точност и отговорност

•  Прави оптимален избор на електрически машини, съобразен с влиянието на 
околната среда (влажност, замърсеност, климатични зони)

Резултат от учене 7.3: Чертае електротехнически чертежи и схеми
Знания •  Описва символите, с които се обозначават различните електрически компоненти

•  Посочва основните елементи на електрическите инсталации 
•  Изброява основните елементи на електроинсталационните материали

Умения •  Използва чертожни инструменти
•  Проверява нисковолтови електрически вериги
•  Работи с електротехнически инструменти

Компетентности •  Способен е без или с помощта на справочна литература да чертае прости 
електротехнически чертежи и схеми

•  Способен е самостоятелно и вярно да разчита електротехнически чертежи 
и схеми

Средства за оценява-
не:

Средство 1:
•  Решаване на тест 
•  Решаване на проста електрическа верига
Средство 2:
•  Свързване на лабораторен стенд на проста електрическа верига, включваща 

сензор
•  Измерване на основни електрически величини: електрически ток, електри-

ческо напрежение, електрическо съпротивление
Средство 3:
•  Изготвяне на електротехнически чертеж или схема по техническо задание

Условия за провежда-
не на оценяването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет
•  Учебна лаборатория
•  Лабораторни стендове
•  Градивни елементи
•  Лични предпазни средства
За средство 3:
•  Учебен кабинет
•  Чертожни инструменти

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Демонстрира професионални знания в областта на електротехниката и авто-

матиката, правилно свързва електрическата схема върху лабораторния стенд, 
спазва изискванията за безопасност, спазва изискванията на Международната 
система измерителни единици (SI)

•  Владее основните закони в електротехниката, притежава необходимите ма-
тематически знания и умения, спазва изискванията на SI 

За средство 2:
•  Взети са всички необходими мерки за безопасност
•  Реализираната схема е работоспособна
•  Избрана е подходящата измервателна техника, а зададените електрически 

величини са измерени с необходимата точност
За средство 3:
•  Изготвената схема (или чертеж) е ясна, прегледна и отговаря на заданието. 

Електрическите компоненти са правилно и точно изобразени, спазва  
изискванията на SI

ЕРУ 8

Наименование на еди-
ницата:

Градивни елементи в електрониката

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3
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Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 8.1: Идентифицира материалите и градивните елементи в електрониката

Знания •  Описва класификацията на градивните елементи в електрониката
•  Описва принципа на работа на градивните елементи
•  Назовава означенията на градивните елементи
•  Познава корпусите на електронните компоненти за обемен монтаж
•  Познава корпусите на електронните елементи за SMD монтаж 
•  Изброява видовете материали, използвани в електрониката, техните предим-

ства и недостатъци

Умения •  Разпознава градивните елементи в електрическата схема
•  Използва по предназначение справочници 
•  Работи с интернет базирана информация за градивните елементи
•  Разпознава визуално основните материали, използвани в електрониката
•  Разчита означенията върху корпусите на компонентите
•  Разчита цветния код за резистори и кондензатори

Компетентности •  Адекватно идентифицира различните градивни елементи в електрониката

Резултат от учене 8.2: Проверява изправността на градивните елементи

Знания •  Дефинира параметрите на електронните компоненти
•  Описва корпусите на елементите за обемен монтаж
•  Описва корпусите на елементите за SMD монтаж

Умения •  Използва справочници
•  Работи с интернет базирана информация за градивните елементи
•  Измерва с волтметър, амперметър, омметър, мултицет
•  Тества електронни платки за къси съединения, липса на електрическа връзка
•  Тества електронни платки за дефектни елементи

Компетентности •  Способен е да извърши прецизно входящ контрол на електронни компоненти 
в съответствие с изискванията 

•  Извършва с екип или самостоятелно качествен контрол на електронни платки 

Резултат от учене 8.3: Монтира/демонтира електронни компоненти

Знания •  Описва параметрите на електронните компоненти
•  Познава корпусите на елементите за обемен монтаж
•  Познава видовете припои и флюсове
•  Идентифицира означенията от белия печат на платките

Умения •  Профилира (формова) електронните компоненти за обемен монтаж
•  Споява със стандартен поялник
•  Споява с поялна станция с горещ въздух и съответните приставки
•  Използва помощни инструменти (секачи, пинсети, вакуумпомпи, зачиствач-

ки, „трета ръка“)

Компетентности •  Способен е самостоятелно да извърши монтаж на електронни компоненти 
върху печатна платка съгласно конструкторска и технологична документация

•  Извършва самостоятелно корекция на печатни платки

Средства за оценява-
не:

Средство 1:
•  Решаване на теоретичен тест (писмен или електронен)
Средство 2:
•  Практическа задача – Работа със справочник и проверка изправността на 

компоненти, Монтаж/демонтаж на елементи за обемен и повърхностен 
(SMD) монтаж

Условия за провежда-
не на оценяването:

За средство 1:
•  Учебен кабинет, електронен тест – компютърна зала
За средство 2:
•  Учебна работилница
•  Работни места, оборудвани с поялници, поялни станции за горещ въздух, 

инструменти и аспирация
•  Голи печатни платки с бял печат, електронни компоненти за обемен и по-

върхностен (SMD) монтаж
•  Електронни компоненти за обемен и повърхностен (SMD) монтаж
•  Справочници
•  Работно облекло и защитни средства
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Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Демонстрирани са задълбочени теоретични знания за материалите и градив-

ните елементи в електрониката
За средство 2:
•  Взети са всички необходими мерки за безопасност, спазват се правилата на 

ЗБУТ за работа с електрически поялници
•  Избрана е подходящата измервателна техника, а зададените електрически 

величини са измерени с необходимата точност, правилно са определени из-
правните и неизправните елементи

•  Правилно се профилират елементите, елементите са монтирани на правилните 
места, спойките са качествени, спазени са сроковете за монтаж, работното 
място е организирано правилно и подредено според технологичната после-
дователност

ЕРУ 9

Наименование на еди-
ницата:

Аналогова и цифрова схемотехника

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Резултат от учене 9.1: Познава основните групи аналогови електронни устройства и техните параметри
Знания •  Познава видовете токозахранващи устройства (ТЗУ), генератори и усилватели

•  Описва принципа на работа на ТЗУ, генераторите и усилвателите
•  Идентифицира основните параметри на ТЗУ, генераторите и усилвателите
•  Идентифицира основните схеми на ТЗУ, генератори и усилватели
•  Познава основните схеми на свързване на операционните усилватели и ана-

логовите компаратори
•  Описва принципа на работа на инверторите и постояннотоковите (DC-DC) 

преобразователи
Умения •  Чертае основните схеми на ТЗУ, генератори и усилватели

•  Работи с интернет базирана информация за генератори и усилватели
•  Прави опростено изчисляване на ТЗУ и RC усилвател
•  Работи със справочници 
•  Избира компоненти по зададени параметри
•  Изследва принципа на действие на основните аналогови схеми
•  Обяснява принципа на действие на основните аналогови схеми
•  Монтира аналогови електронни схеми върху учебна платка
•  Оживява аналогови електронни схеми върху учебна платка

Компетентности •  Способен е самостоятелно да монтира аналогова електронна схема
Резултат от учене 9.2: Познава основните групи цифрови електронни устройства и техните параметри
Знания •  Описва видовете цифрови устройства и техните означения

•  Описва принципа на действие на последователностните схеми (ПС) и ком-
бинационно-логическите схеми (КЛС)

•  Идентифицира основните параметри и таблиците на истинност на ПС и КЛС
•  Описва схемите и параметрите на генераторите на правоъгълни импулси 

(тактови генератори)
Умения •  Чертае основните схеми на цифровите устройства с типовите елементи 

•  Записва таблиците за истинност на цифровите схеми 
•  Работи със справочници и софтуер за симулации
•  Обяснява принципа на действие на основните цифрови схеми
•  Оживява цифрови електронни схеми върху учебна платка

Компетентности •  Способен е самостоятелно да оживи цифрова електронна схема при спазване 
на изискванията за ЗБУТ

Резултат от учене 9.3: Познава принципа на действие на аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП) 
и цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП) 

Знания •  Описва параметрите на АЦП
•  Посочва принципните схеми на АЦП
•  Описва параметрите на ЦАП
•  Изброява принципните схеми на ЦАП
•  Идентифицира АЦП и ЦАП в интегрално изпълнение



БРОЙ 95  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  67   

Умения •  Изследва работата на АЦП и ЦАП
•  Анализира работата на АЦП и ЦАП
•  Изчислява параметрите на АЦП и ЦАП

Компетентности •  Способен е точно да приложи АЦП и ЦАП в електронно изделие 

Средства за оценява-
не:

Средство 1:
•  Теоретичен тест (писмен или електронен) с включено изчисляване на блок 

от аналогово устройство или цифрово устройство
Средство 2:
•  Лабораторно изследване – изследване на електронна схема върху лаборато-

рен стенд
Средство 3:
•  Практическа задача – монтиране и оживяване на електронно устройство 

върху учебна платка

Условия за провежда-
не на оценяването:

За средство 1:
•  Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
За средство 2:
•  Учебна лаборатория
•  Мултицети, сигнал-генератори, осцилоскопи, захранващи блокове 
•  Лабораторни стендове
•  ПС, КЛС, АЦП, ЦАП в интегрално изпълнение
•  Справочници
За средство 3:
•  Учебна работилница
•  Мултицети, сигнал-генератори, осцилоскопи, захранващи блокове 
•  Работни места, оборудвани с поялници, поялни станции за горещ въздух, 

инструменти и аспирация
•  Учебна платка, електронни компоненти за обемен и SMD монтаж
•  Работно облекло и защитни средства
Важно: Да се работи с безоловен припой

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Демонстрирани са задълбочени теоретични знания за видовете аналогови 

електронни схеми, принципа на действие, параметри, предимства и недос-
татъци, област на приложение

За средство 2:
•  Оценява се протокола от проведеното лабораторно изследване с включени: 

схема на лабораторната постановка, списък на използваната апаратура, 
кратки теоретични сведения, таблици, графики, осцилограми от проведените 
изследвания, изчисления, анализ на получените данни

За средство 3: 
•  Демонстрирани са умения за прилагане на теорията за аналоговите електронни 

устройства на практика, работи самостоятелно по зададена методика, като 
спазва последователността, правилно изчислява параметрите и правилно 
избира стандартни градивни елементи, обосновава своя избор, изготвя тех-
ническа документация, отговаряща на приетите стандарти и системата SI 

ЕРУ 10

Наименование на еди-
ницата:

Приложен софтуер в електрониката

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 10.1: Използва приложен софтуер за визуализация на електрически схеми и печатни 
платки

Знания •  Описва най-разпространените програмни продукти за проектиране на пе-
чатни платки

•  Описва възможностите на софтуера за изчертаване на принципна електри-
ческа схема

•  Изброява възможностите на софтуера за генериране на печатна платка от 
електрическа схема
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Умения •  Стартира най-разпространените програмни продукти за проектиране на 
печатни платки

•  Стартира най-разпространените програмни продукти за проектиране на 
електрически принципни схеми

•  Отпечатва спецификация на използваните градивни елементи
•  Отпечатва електрическата схема, спецификацията и графичния оригинал на 

печатната платка
Компетентности •  Правилно използва ИКТ при работа с електрически схеми и печатни платки
Резултат от учене 10.2: Използва приложен софтуер за изготвяне на конструкторска и технологична 

документация 
Знания •  Познава стандартите за изготвяне на конструкторска и технологична доку-

ментация
•  Описва възможностите и изискванията на софтуера за изготвяне на кон-

структорска и технологична документация 
Умения •  Стартира най-разпространените програмни продукти за изготвяне на кон-

структорска и технологична документация
•  Отпечатва конструкторска документация
•  Отпечатва технологична документация

Компетентности •  Способен е да използва правилно приложен софтуер при работа с конструк-
торска и технологична документация

Средства за оценява-
не:

Средство 1:
•  Практически тест – откриване на съответствие между печатна платка и 

електрическа схема 
Средство 2 :
•  Практически тест – откриване на съответствие между електрическа схема и 

спецификация на градивните елементи
Условия за провежда-
не на оценяването:

За средство 1:
•  Компютърна зала с инсталирана система и достъп до интернет, мрежов 

принтер, предварително подготвени електрически принципни схеми (раз-
лична за всеки обучаван)

За средство 2:
•  Компютърна зала с инсталирана система, Office пакет и достъп до интернет, 

мрежов принтер, конструкторска документация на електронно изделие
Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Експедитивно и правилно откриване на съответствието между печатна плат-

ка и електрическа схема, експедитивно откриване на позиция на конкретен 
елемент върху печатната платка, успешно принтира изходните файлове

За средство 2:
•  Експедитивно и правилно открива съответствието между електрическата 

схема и спецификацията на градивните елементи, успешно принтира изход-
ните документи

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Радио- и телевизионна 
техника“ – втора степен на професионална квалификация

ЕРУ 11

Наименование на еди-
ницата:

Устройство на радио-телевизионната техника

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Резултат от учене 11.1: Използва технологична документация

Знания •  Описва устройството и принципа на действие на радио- и телевизионни системи
•  Посочва необходимата в дейността технологична документация
•  Познава изискванията на технологичната документация

Умения •  Намира необходимата за дейността технологична документация 
•  Разчита технологична документация 
•  Спазва изискванията на техническата документация
•  Съобразява устройството на използваната радио-телевизионна техника
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Компетентности •  Способен е правилно да използва по предназначение необходимата при работа 
технологична документация

Резултат от учене 11.2: Изработва функционални възли на радио- и телевизионни устройства 
Знания •  Посочва методите за измерване на параметри

•  Описва уредите за измерване на параметри
•  Изброява материалите и компонентите, използвани при изработването на 

функционални възли
•  Изрежда етапите при направата на функционалните възли 

Умения •  Използва структурни, функционални и монтажни схеми
•  Измерва параметри с контролно-измервателни уреди
•  Изработва функционални възли 

Компетентности •  Способен е самостоятелно или в екип да участва в изработването на функ-
ционални възли на радио-и телевизионни устройства при стриктно спазване 
на изискванията за ЗБУТ 

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Теоретичен изпит
Средство 2:
•  Решаване на практическа задача

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
•  Учебен кабинет 
За средство 2:
•  Кабинет по практика 

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Демонстрира задълбочени познания относно технологичната документация 

и нейното използване
За средство 2:
•  Извършва правилните операции, свързани с изработката на функционални 

възли на радио-телевизионни устройства
•  Оценява се оптималното съответствие на избраната технологична документа-

ция, уреди, инструменти и материали спрямо заданието, стриктното спазване 
на ЗБУТ и определеното за задачата време 

ЕРУ 12

Наименование на еди-
ницата:

Монтаж, демонтаж и поддръжка на радио-телевизионна техника

Ниво по НКР 3
Ниво по ЕКР 3
Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Резултат от учене 12.1: Извършва електрически и механичен монтаж/демонтаж 
Знания •  Описва уредите и инструментите, използвани при монтаж/демонтаж

•  Посочва технологията за осъществяване на електрически монтаж/демонтаж
•  Посочва етапите и спецификата за извършване на механичен монтаж/демонтаж
•  Изброява изискванията за безопасно осъществяване на монтаж/демонтаж
•  Изброява необходимата отчетна документация

Умения •  Проучва необходимата технологична документация
•  Извършва проверка на всички компоненти 
•  Обезпечава безопасното извършване на монтажа/демонтажа
•  Осъществява механичен монтаж/демонтаж на радио- и телевизионна техника
•  Извършва електрически монтаж/демонтаж на радио- и телевизионна техника
•  Попълва необходимата отчетна документация за извършената работа

Компетентности •  Способен е самостоятелно или в екип да извърши качествен монтаж/демон-
таж на радио-телевизионна техника при стриктно спазване на изискванията 
за ЗБУТ

Резултат от учене 12.2: Осъществява експлоатация, ремонт и поддръжка на радио- и телевизионни 
системи

Знания •  Описва изискванията за работа с контролно-измервателни уреди 
•  Посочва необходимите за поддръжката и ремонта инструменти и уреди
•  Изрежда методите за диагностициране състоянието на устройствата и бло-

ковете им 
•  Изброява необходимите измервания за откриване на дефектирал елемент 
•  Описва необходимата отчетна документация
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Умения •  Открива дефектирали елементи, устройства, възли, съоръжения 
•  Ремонтира дефектирали устройства, възли, съоръжения и системи
•  Подменя дефектирали устройства, възли, съоръжения и системи
•  Осигурява поддръжка на поверените радио- и телевизионни системи
•  Попълва необходимата отчетна документация за извършената работа

Компетентности •  Способен е самостоятелно или в екип да извършва експлоатация, ремонт и 
поддръжка на радио- и телевизионни системи при спазване на определения 
срок и изискванията за ЗБУТ

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Теоретичен изпит 
Средство 2:
•  Изпълнение на практическа задача (монтаж, демонтаж, ремонт) 

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
•  Учебен кабинет
За средство 2:
•  Кабинет по практика

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Демонстрира задълбочени познания относно: изискванията и етапите за 

осъществяване на електрически и механичен монтаж/демонтаж, методите 
за откриване и отстраняване на дефектирали елементи, обезпечаването на 
поддръжка на радио- и телевизионни системи при стриктно спазване на ЗБУТ

За средство 2:
•  Практическата задача (монтаж, демонтаж, ремонт) е изпълнена при спазване 

на технологията за осъществяване на електрически и механичен монтаж, 
демонтаж и ремонт

•  Взети са всички необходими мерки за безопасност, спазено е определеното 
за изпълнение на задачата време 

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Телекомуникационни сис-
теми“ – втора степен на професионална квалификация

ЕРУ 13

Наименование на еди-
ницата:

Устройство на телекомуникационните системи

Ниво по НКР 3

Ниво по ЕКР 3

Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 13.1: Познава устройството на телекомуникационните системи 

Знания •  Познава видовете телекомуникационни системи 
•  Посочва устройството и приложимостта на различните телекомуникационни 

системи
•  Описва топологията на телекомуникационните системи – физическа и логическа
•  Познава принципите за изграждане на радиорелейна, медна и оптична ка-

белна техника и системи

Умения •  Спазва топологията в изграждането на цяла телекомуникационна система
•  Извършва проверка на всички компоненти в системата 
•  Следва принципите за изграждане на радиорелейна, медна и оптична кабелна 

техника и системи
•  Чертае схема на телекомуникационна система

Компетентности •  Способен е самостоятелно да начертае вярно основна схема в телекомуни-
кационна система с устройствата и връзките между тях 

Резултат от учене 13.2: Използва технологична документация

Знания •  Описва особеностите в разчитането на схеми
•  Познава техническите характеристики на устройствата, описани в докумен-

тацията

Умения •  Чертае вече инсталираните телекомуникационни устройства и връзките 
между тях

•  Разчита блокови и структурни схеми
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Компетентности •  Способен е за да опише точно структурата и елементите на видовете теле-
комуникационни мрежи

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Теоретичен изпит
Средство 2:
•  Изпълнение на практическа задача – чертае и обяснява примерна схема на 

телекомуникационна система 

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Владее основните теоретични знания в областта на устройството на телеко-

муникационните системи
За средство 2:
•  Правилно начертава схема и прави обяснение по нея
•  Спазва изискванията за време за изпълнение на практическата задача

ЕРУ 14

Наименование на еди-
ницата:

Монтаж, демонтаж и поддръжка на телекомуникационни системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 14.1: Извършва монтаж/демонтаж на телекомуникационни системи

Знания •  Описва уредите и инструментите за монтаж/демонтаж
•  Посочва етапите на предварително проучване на обекта, на каналната мрежа, 

на подстъпите към сградата
•  Изброява компонентите, нужни за инсталиране на съоръженията
•  Познава изискванията за базови настройки на комуникационно оборудване
•  Посочва изискванията за безопасно извършване на монтаж/демонтаж
•  Описва необходимата отчетна документация

Умения •  Проучва обекта, каналната мрежа, достъпа до сградата
•  Извършва проверка на всички компоненти в системата със съответните 

уреди и инструменти
•  Осъществява механичен и електрически монтаж на телекомуникационни 

съоръжения
•  Инсталира телекомуникационни съоръжения към комуникационните мрежи 

в съответствие с интерфейсните точки на мрежата
•  Конфигурира оборудване
•  Демонтира телекомуникационни съоръжения
•  Попълва необходимата отчетна документация за извършената работа

Компетентности •  Способен е самостоятелно или в екип да извърши качествен монтаж/демон-
таж на телекомуникационни съоръжения при спазване на изискванията за 
безопасни условия на труд

Резултат от учене 14.2: Осъществява експлоатация, ремонт и поддръжка на телекомуникационни системи

Знания •  Описва изискванията за работа с контролно-измервателни уреди 
•  Посочва особеностите за работа със специализирани инструменти
•  Познава специализирания софтуер, използван в дейността
•  Изрежда методите за осъществяване на диагностика
•  Описва необходимата отчетна документация

Умения •  Извършва диагностика на телекомуникационни системи
•  Използва операционни системи и софтуер, инсталиран на тях, при диагно-

стика и конфигуриране на устройствата
•  Ремонтира дефектирали устройства, възли, съоръжения и системи
•  Подменя дефектирали устройства, възли, съоръжения и системи
•  Конфигурира функционални модули, блокове и възли в телекомуникацион-

ните системи
•  Осигурява поддръжка на телекомуникационни системи
•  Попълва необходимата отчетна документация за извършената работа
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Компетентности •  Способен е самостоятелно или в екип да извършва качествена и своевремен-
на експлоатация, ремонт и поддръжка на телекомуникационни системи при 
точно спазване на изискванията за безопасни условия на труд

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Теоретичен изпит/тест
Средство 2:
•  Изпълнение на практическа задача – монтаж, демонтаж и ремонт на теле-

комуникационна система
Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
•  Учебен кабинет
За средство 2:
•  Оборудвана лабораторна зала с необходимата техника, тестови устройства и 

компоненти от телекомуникацията 
Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Решава теоретични задачи, свързани с изграждане на мрежи, монтаж/демон-

таж на различни видове телекомуникационна техника
За средство 2:
•  Успешно извършва монтаж/демонтаж на телекомуникационно устройство
•  Успешно извършва локализиране на проблема и отстраняването му
•  Осъществява прецизен монтаж на различен тип конектори, използвани в 

телекомуникационната мрежа
•  Взети са всички необходими мерки за безопасност, спазено е определеното 

време за изпълнение на задачата 

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Радиолокация, радионави-
гация и хидроакустични системи“ – втора степен на професионална квалификация

ЕРУ 15

Наименование на еди-
ницата:

Устройство на радиолокационни, радионавигационни и хидроакустични системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 15.1: Познава устройството на радиолокационни, радионавигационни и хидроакус-
тични системи

Знания •  Описва устройството и принципа на действие на радиолокационни системи
•  Описва устройството и принципа на действие на радионавигационни системи
•  Описва устройството и принципа на действие на хидроакустични системи
•  Посочва функциите на възлите и системите 

Умения •  Разпознава електронни елементи и блокове на радиолокационни, радионави-
гационни и хидроакустични системи 

•  Обяснява ролята на всеки възел и система 
•  Съобразява принципа на действие на възлите и системите 

Компетентности •  Способен е точно да обясни устройството на радиолокационни, радионави-
гационни и хидроакустични системи, като разясни функциите и принципа 
на действието им

Резултат от учене 15.2: Използва технологична документация

Знания •  Изброява необходимата в дейността технологична документация
•  Познава изискванията на технологичната документация
•  Посочва предназначението на информацията от технологичната документация

Умения •  Намира необходимата за дейността технологична документация 
•  Разчита технологична документация 
•  Спазва изискванията от техническата документация

Компетентности •  Способен е правилно да използва по предназначение необходимата при работа 
технологична документация

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Решаване на теоретичен тест
Средство 2:
•  Изпълнение на практическа задача 
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Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1: 
•  Учебен кабинет
За средство 2:
•  Кабинет по практика 

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Притежава задълбочени теоретични познания в областта на устройството на 

радиолокационни, радионавигационни и хидроакустични системи
За средство 2:
•  Вярно обяснява устройството на посочената радиолокационна, радионавига-

ционна или хидроакустична система
•  Точно разчита техническа документация, като спазва определеното за зада-

чата време
ЕРУ 16

Наименование на еди-
ницата:

Експлоатация, ремонт и поддръжка

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Резултат от учене 16.1: Извършва монтаж/демонтаж на радиолокационни, радионавигационни и хидро-

акустични системи
Знания •  Описва уредите и инструментите за монтаж/демонтаж

•  Посочва технологичната последователност, описана в придружаващата тех-
ническа документация

•  Изброява правилата за безопасен монтаж и демонтаж
•  Описва използваната в дейността отчетна документация

Умения •  Подбира правилно необходимите инструменти и уреди
•  Спазва правилата за безопасен монтаж и демонтаж
•  Следва етапите и технологичната последователност за извършване на монтаж 

и демонтаж
•  Осъществява механичен и електрически монтаж и демонтаж
•  Попълва необходимата отчетна документация за извършената работа

Компетентности •  Способен е в екип да извърши качествен монтаж/демонтаж на радиоло-
кационни, радионавигационни и хидроакустични системи при спазване на 
изискванията за безопасни условия на труд

Резултат от учене 16.2: Обезпечава експлоатацията и поддръжката на радиолокационни, радионавига-
ционни и хидроакустични системи

Знания •  Описва изискванията за работа с контролно-измервателни уреди 
•  Посочва методиката за определяне на режим за работа по предварително 

зададени параметри
•  Изброява изискванията за локализиране и отстраняване на повреда
•  Описва необходимата отчетна документация

Умения •  Настройва съоръженията по предварително зададени параметри от произ-
водителя

•  Измерва физико-механични и електрически параметри на устройствата 
•  Контролира параметрите, осигуряващи необходимия експлоатационен режим 
•  Локализира повреди
•  Отстранява открити повреди
•  Осигурява поддръжка на радиолокационни, радионавигационни и хидроа-

кустични системи
•  Попълва необходимата отчетна документация за извършената работа

Компетентности •  Способен е в екип да извършва качествена и своевременна експлоатация, ре-
монт и поддръжка на радиолокационни, радионавигационни и хидроакустични 
системи при точно спазване на изискванията за безопасни условия на труд

Резултат от учене 16.3: Участва в изграждане на мрежи за пренос на електромагнитни сигнали 
Знания •  Познава видовете съставни компоненти на мрежите 

•  Посочва различните начини на свързването на съставните компоненти на 
мрежите

•  Изброява необходимите за изграждането на мрежи инструменти, екипировка 
и материали

•  Описва технологичната последователност за изграждането на мрежи
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Умения •  Избира инструменти, екипировка и материали
•  Спазва технологичната последователност при изработването
•  Извършва настройки на параметри по предварително зададени стойности

Компетентности •  Способен е в екип да участва в изграждането на мрежи за пренос на елек-
тромагнитни сигнали при стриктно спазване на изискванията за безопасни 
условия на труд

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Решаване на теоретичен тест
Средство 2:
•  Изпълнение на практическа задача 

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1: 
•  Учебен кабинет
За средство 2:
•  Кабинет по практика 

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Демонстрира задълбочени познания относно: изискванията и етапите за 

пускане в експлоатация, поддръжката и ремонта на радиолокационни, радио-
навигационни и хидроакустични системи при стриктно спазване на ЗБУТ

За средство 2:
•  Практическата задача (извършване на монтаж, демонтаж, локализиране на 

повреда, извършване на ремонт) е изпълнена при следване на технологичната 
последователност

•  Оценяват се уменията за правилно диагностициране и качествено извършване 
на ремонта 

•  Взети са всички необходими мерки за безопасност, спазено е определеното 
за изпълнение на задачата време 

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Кинотехника, аудио- и 
видеосистеми“ – втора степен на професионална квалификация

ЕРУ 17

Наименование на еди-
ницата:

Устройство на кинотехниката, аудио- и видеосистемите

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Резултат от учене 17.1: Познава устройството на кинотехниката
Знания •  Описва устройството на възлите и системите в кинотехниката 

•  Посочва функциите на възлите и системите в кинотехниката
•  Посочва принципа на действие на възлите и системите в кинотехниката

Умения •  Разпознава елементи в устройството на кинотехниката 
•  Обяснява ролята на всеки възел и система в кинотехниката 
•  Съобразява принципа на действие на възлите и системите в кинотехниката

Компетентности •  Способен е точно да обясни устройството на кинотехниката, като разясни 
прецизно функциите и принципа на действие на възлите и системите

Резултат от учене 17.2: Познава устройството на аудио- и видеосистемите
Знания •  Описва устройството на възлите и системите в аудио- и видеотехниката

•  Посочва функциите на възлите и системите в аудио- и видеотехниката
•  Посочва принципа на действие на възлите и системите в аудио- и видеотехниката

Умения •  Разпознава елементи в устройството на аудио- и видеотехниката
•  Обяснява ролята на всяка система в аудио- и видеотехниката
•  Съобразява принципа на действие на възлите и системите в аудио- и видео-

техниката
Компетентности •  Способен е да обясни вярно устройството на аудио- и видеотехниката, като 

обясни точно функциите и принципа на действие на възлите и системите
Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Теоретичен тест
Средство 2:
•  Практическа задача 
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Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1: 
•  Учебен кабинет
За средство 2:
•  Кабинет по практика 

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Притежава задълбочени теоретични познания в областта на устройството на 

кинотехниката, аудио- и видеосистемите
За средство 2:
•  Вярно обяснява устройството на посочената кинотехника, аудио- и видеосистеми 

ЕРУ 18

Наименование на еди-
ницата:

Експлоатация, ремонт и поддръжка

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 
професията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 18.1: Подготвя устройствата за пускане в експлоатация 

Знания •  Посочва необходимата в дейността технологична документация
•  Познава изискванията на технологичната документация
•  Описва технологичната последователност за подготовка на устройствата 
•  Изрежда необходимите специализирани инструменти  

Умения •  Следва указанията от техническата и експлоатационната документация 
•  Спазва технологичната последователност за подготовка на устройствата 
•  Проверява готовността на устройствата за пускане в експлоатация 

Компетентности •  Способен е самостоятелно или в екип да участва при подготовката за пускане 
в експлоатация на кинотехника, аудио- и видеосистеми

Резултат от учене 
18.2:

Пуска в експлоатация кинотехника

Знания •  Посочва експлоатационните характеристики на устройствата в кинотехниката
•  Изброява изискванията за безопасно въвеждане в експлоатация на кинотехника
•  Описва реакция в стандартна ситуация при пускане в експлоатация на ки-

нотехника

Умения •  Следва изискванията за безопасно въвеждане в експлоатация на кинотехника
•  Спазва указанията от техническата и експлоатационната документация 
•  Пуска в експлоатация дадената кинотехника
•  Проверява за нормалното функциониране на техниката

Компетентности •  Способен е самостоятелно или в екип да въведе в експлоатация кинотехника 
при стриктно спазване на ЗБУТ и указанията от техническата и експлоата-
ционната документация 

Резултат от учене 
18.3:

Пуска в експлоатация аудио- и видеосистеми

Знания •  Посочва експлоатационните характеристики на устройствата в аудио- и ви-
деосистемите

•  Изброява изискванията за безопасно въвеждане в експлоатация на аудио- и 
видеосистеми

•  Описва реакция в стандартна ситуация при пускане в експлоатация на ау-
дио- и видеосистеми

Умения •  Следва изискванията за безопасно въвеждане в експлоатация на аудио- и 
видеосистеми

•  Спазва указанията от техническата и експлоатационната документация 
•  Пуска в експлоатация аудио- и видеосистеми
•  Проверява за нормалното функциониране на техниката

Компетентности •  Способен е самостоятелно или в екип да въведе в експлоатация аудио- и 
видеосистеми при точно спазване на ЗБУТ и указанията от техническата и 
експлоатационната документация 

Резултат от учене 
18.4:

Осъществява поддръжка и ремонт на кинотехника
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Знания •  Описва изискванията за работа със специализирана измервателна техника 
•  Посочва особеностите за работа със специализирани уреди
•  Познава специализирания софтуер, използван в дейността
•  Изрежда методите за осъществяване на диагностика
•  Описва необходимата отчетна документация

Умения •  Извършва диагностика на кинотехника
•  Използва операционни системи и софтуер, инсталиран на тях при диагностика 

и конфигуриране на устройствата
•  Ремонтира дефектирали устройства, възли, съоръжения и системи
•  Подменя дефектирали устройства, възли, съоръжения и системи
•  Осигурява поддръжка на кинотехниката
•  Попълва необходимата отчетна документация за извършената работа 

Компетентности •  Способен е самостоятелно или в екип да извърши качествен ремонт и под-
дръжка на кинотехника при точно спазване на указаните срокове и изисква-
нията за безопасни условия на труд

Резултат от учене 
18.5:

Осъществява поддръжка и ремонт на аудио- и видеосистеми

Знания •  Описва изискванията за работа със специализирана измервателна техника 
•  Посочва особеностите за работа със специализирани уреди
•  Познава специализирания софтуер, използван в дейността
•  Изрежда методите за осъществяване на диагностика
•  Описва необходимата отчетна документация

Умения •  Извършва диагностика на аудио- и видеосистемите
•  Използва операционни системи и софтуер, инсталиран на тях при диагностика 

и конфигуриране на устройствата
•  Ремонтира дефектирали устройства, възли, съоръжения и системи
•  Подменя дефектирали устройства, възли, съоръжения и системи
•  Конфигурира функционални модули, блокове и възли в аудио- и видеосистеми 
•  Осигурява поддръжка на аудио- и видеосистеми
•  Попълва необходимата отчетна документация за извършената работа

Компетентности •  Способен е самостоятелно или в екип да извърши качествен ремонт и под-
дръжка на аудио- и видеосистеми при точно спазване на указаните срокове 
и изискванията за безопасни условия на труд

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Теоретичен тест
Средство 2:
•  Изпълнение на практическа задача 

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1: 
•  Учебен кабинет
За средство 2:
•  Кабинет по практика 

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Демонстрира задълбочени познания относно: изискванията и етапите за 

пускане в експлоатация, поддръжката и ремонта на кинотехника, аудио- и 
видеосистеми при стриктно спазване на ЗБУТ

За средство 2:
•  Правилно подготвя кинотехника, аудио- и видеосистеми за пускане в екс-

плоатация
•  Практическата задача (пускане в експлоатация, извършване на ремонт) е 

изпълнена при следване на технологичната последователност
•  Оценяват се уменията за правилно диагностициране и качествено извършване 

на ремонта на кинотехника, аудио- и видеосистеми
•  Взети са всички необходими мерки за безопасност, спазено е определеното 

за изпълнение на задачата време 

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Оптически комуникационни 
системи“ – втора степен на професионална квалификация 

ЕРУ 19

Наименование на еди-
ницата:

Устройство на оптични комуникационни системи

Ниво по НКР 3

Ниво по ЕКР 3
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Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 19.1: Познава устройството на оптични комуникационни системи 

Знания •  Познава основните понятия за физичната и геометричната оптика
•  Изброява параметрите на оптичните линии
•  Изрежда приложението на различните видове кабели
•  Познава видовете оптични комуникационни системи 
•  Посочва устройството и приложимостта на различните оптични комуника-

ционни системи
•  Описва принципа на действие на различни оптични комуникационни системи
•  Познава принципите за изграждане на оптична кабелна техника и системи

Умения •  Различава видовете оптични кабели
•  Сравнява видовете кабели според предназначението им
•  Обяснява топологията в изграждането на цяла оптична комуникационна 

система
•  Извършва проверка на всички компоненти в системата 
•  Следва принципите за изграждане на оптична кабелна техника и системи
•  Чертае схема на оптична комуникационна система

Компетентности •  Способен е самостоятелно да начертае вярно основна схема в оптична ко-
муникационна система с устройствата и връзките между тях 

Резултат от учене 19.2: Използва технологична документация

Знания •  Описва елементите и принципите на изграждане на оптични комуникаци-
онни системи

•  Изброява особеностите в разчитането на схеми
•  Познава техническите характеристики на устройствата, описани в докумен-

тацията

Умения •  Чертае вече инсталираните оптични комуникационни устройства и връзките 
между тях

•  Изчертава структурата на мобилната мрежа
•  Разчита блокови и структурни схеми

Компетентности •  Способен е да опише точно структурата и елементите на видовете оптични 
комуникационни мрежи

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Теоретичен изпит
Средство 2:
•  Практическа задача – чертае и обяснява примерна схема на оптична кому-

никационна система 

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Владее основните теоретични знания в областта на устройството на оптич-

ните комуникационни системи
За средство 2:
•  Правилно начертава схема и прави обяснение по нея
•  Спазва изискванията за време за изпълнение на практическата задача

ЕРУ 20

Наименование на еди-
ницата:

Монтаж, демонтаж, експлоатация и поддръжка на оптични комуникационни 
системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на про-
фесията:

Монтьор по комуникационни системи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 20.1: Извършва монтаж/демонтаж на оптични комуникационни системи
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Знания •  Описва уредите и инструментите за монтаж/демонтаж
•  Посочва етапите на предварително проучване на обекта, на каналната мрежа, 

на подстъпите към сградата
•  Изброява компонентите, нужни за инсталиране на съоръженията
•  Познава изискванията за базови настройки на комуникационно оборудване
•  Посочва изискванията за безопасно извършване на монтаж/демонтаж
•  Изброява необходимата отчетна документация

Умения •  Проучва обекта, каналната мрежа, подстъпите към сградата
•  Извършва проверка на всички компоненти в системата със съответните уреди 

и инструменти
•  Осъществява механичен и електрически монтаж на оптични комуникационни 

съоръжения
•  Работи с оптични кабели
•  Участва в изграждането на оптично трасе (подземно или въздушно)
•  Инсталира оптични комуникационни съоръжения към комуникационните 

мрежи в съответствие с интерфейсните точки на мрежата
•  Конфигурира оборудване
•  Демонтира оптични комуникационни съоръжения
•  Попълва необходимата отчетна документация за извършената работа

Компетентности •  Способен е в екип да извърши качествен монтаж/демонтаж на оптични 
комуникационни съоръжения при спазване на изискванията за безопасни 
условия на труд

Резултат от учене 20.2: Осъществява експлоатация, ремонт и поддръжка на оптични комуникационни 
системи

Знания •  Описва изискванията за работа с контролно-измервателни уреди 
•  Посочва особеностите за работа със специализирани инструменти
•  Познава специализирания софтуер, използван в дейността
•  Изрежда методите за осъществяване на диагностика
•  Посочва необходимата отчетна документация

Умения •  Извършва диагностика на оптични комуникационни системи
•  Използва операционни системи и софтуер, инсталиран на тях при диагностика 

и конфигуриране на устройствата
•  Ремонтира дефектирали устройства, възли, съоръжения и системи
•  Подменя дефектирали устройства, възли, съоръжения и системи
•  Конфигурира функционални модули, блокове и възли в оптични комуника-

ционни системи
•  Осигурява поддръжка на оптични комуникационни системи
•  Попълва необходимата отчетна документация за извършената работа

Компетентности •  Способен е в екип да извършва качествена и своевременна експлоатация, 
ремонт и поддръжка на оптични комуникационни системи при точно спазване 
на изискванията за безопасни условия на труд

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Теоретичен изпит/тест
Средство 2:
•  Изпълнение на практическа задача – монтаж, демонтаж и ремонт на опти-

ческа комуникационна система

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
•  Учебен кабинет
За средство 2:
•  Оборудвана лабораторна зала с необходимата техника, тестови устройства и 

компоненти – пач корди, конектори

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Решава теоретични задачи, свързани с изграждане на мрежи, монтаж/демон-

таж на различни видове оптична комуникационна техника
За средство 2:
•  Успешно извършва монтаж/демонтаж на оптично комуникационно устройство
•  Успешно извършва локализиране на проблема и отстраняването му
•  Осъществява прецизен монтаж на различен тип конектори, използвани в 

оптична комуникационна мрежа
•  Взети са всички необходими мерки за безопасност, спазено е определеното 

време за изпълнение на задачата 
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4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в уче-

бен кабинет или в зала. Учебният кабинет е 
оборудван с работно място за всеки обуча-
ван (работна маса и стол), работно място за 
обучаващия (работна маса и стол), учебна 
дъска (бяла, черна – според възможностите на 
залата), аудиовизуална техника, мултимедиен 
проектор и екран, компютър с инсталирани 
програмни продукти, необходими за учебния 
процес, информационни табла, учебни видео-
филми, достъп до интернет. 

4.2. Компютърен кабинет
Компютърният кабинет трябва да предлага 

персонален компютър на всеки обучаван с 
необходимия специфичен хардуер и софтуер, 
а също и инсталирани в мрежа принтер и 
скенер, мултимедиен проектор и достъп до 
интернет.

4.3. Измервателна лаборатория 
В измервателната лаборатория трябва да 

има: мултицети, пауърметър (за измерване 
на оптика), рефлектометър (за мониторинг на 
пасивна оптична мрежа), тестери, стендове 
и осцилоскопи за измерване на параметри и 
характеристики на електронни изделия; макети 
на функционални блокове, възли и устройства 
за изследване, компютърни конфигурации за 
емулация на специфични процеси и методи 
в електрониката.

4.4. Учебна работилница по електрически 
и механичен монтаж и демонтаж

В учебната работилница трябва да има: 
специализирани работни маси с токозахран-
ващ блок и изводи за постоянно напрежение 
със следните стойности: регулируемо ± 2 до 
36-48 V и променливо напрежение ~ 230 V; 

набор от инструменти за запояване и разпо-
яване на електронни елементи, изработване 
на обемен монтаж (поялници, вакуумпомпи, 
пинцети, отвертки, клещи за кримпване на 
конектори, терминатор за терминиране на 
меден кабел върху реглети, сплайс машина за 
оптични влакна и др.); набор от експеримен-
тални платки; набор от елементи и градивни 
материали за изработване на различни възли 
и електронни устройства; програматори и 
развойни платки за различни видове кон-
тролери; тестови устройства и компоненти 
от телекомуникацията – пач корди (медни и 
оптични), пач панели, реглети, конектори за 
медни и оптични кабели.

5. Изисквания към обучаващите 
Право да преподават по учебните предмети 

или модули по професионална подготовка 
имат лица с висше образование по съответ-
ната специалност. 

По учебен предмет или модул от професио-
налната подготовка, за който няма съответно 
професионално направление в Класификатора 
на областите на висше образование и професи-
оналните направления, приет с Постановление 
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, 
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица 
без висше образование и без професионална 
квалификация „учител“, ако са придобили 
професионална квалификация по съответната 
специалност при условията и по реда на Закона 
за професионалното образование и обучение. 

Препоръчително е на всеки три години 
обучаващите да преминават курс за актуали-
зиране на професионалните знания, умения 
и компетентности.
7318
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВО  
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-133 
от 18 ноември 2022 г.

С оглед извеждане на транзитния, генериран 
и привлечен трафик извън централната градска 
част на гр. Оряхово на основание чл. 129, ал. 3, 
т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 5 и 
чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 13, т. 2, букви „б“ и „в“ 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ); 
заявление с вх. № 90-03-824/12.09.2022 г., допъл-
нено с писмо вх. № 90-03-824(3)/15.11.2022 г. от 
Агенция „Пътна инфраструктура“; Заповед № РД-
02-15-8 от 29.01.2016 г. на заместник-министъра 
на регионалното развитие и благоустройството 
за разрешаване изработването на проект на 
подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП), разгласена по реда на чл. 124б от 
ЗУТ; съобщаване на проекта на ПУП – ПП с 
обявление в „Държавен вестник“, бр. 68 от 2021 г.; 
доказателства за извършено разгласяване по реда 
на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ; Решение по оценка на 
въздействието върху околната среда № 1-1/2019 г. 
на министъра на околната среда и водите; писма 
изх. № ОВОС-22/6.12.2019 г. и № ЕО-5/23.03.2022 г. 
на Министерството на околната среда и води-
те; становище изх. № СТ-84-687/28.09.2022 г. на 
Министерството на културата; влязло в сила 
Решение № КЗЗ-09/28.06.2022 г. на Комисията за 
земеделските земи за утвърждаване на трасе за 
проектиране на обекти в земеделски земи; ста-
новище рег. № Стн-8/25.03.2016 г. на Регионална 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – Враца; становище рег. № 05-00-
20/7.04.2016 г. на Министерството на отбраната; 
писмо рег. № 578500-3177, екз. № 2/25.05.2016 г. от 
дирекция „Управление на собствеността и соци-
ални дейности“, Министерство на вътрешните ра-
боти; писмо изх. № ЦУ-ПМО-1772(4)/13.04.2016 г. 
от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; 
писмо изх. № 1202208606/21.06.2016 г. от „ЧЕЗ 
Разпределение България“ – АД; писмо изх. 
№ БТГ-24-00-2335(1)/17.10.2022 г. от „Булгартранс-
газ“ – ЕАД; писмо изх. № 53-00-475/1.06.2016 г. от 
„Проучване и добив на нефт и газ“ – АД; писмо 
изх. № ЖИ-15269/12.04.2016 г. от ДП „Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“; писмо 
изх. № СКЗЗВ-02-176(1)/ 20.07.2022 г. от Басейнова 
дирекция „Дунавски район“; писмо изх. № АД-
12-09-2#3/14.11.2022 г. от „Напоителни систе-
ми“ – ЕАД, Централно управление; становище 
рег. № 0400-74(1)/15.08.2022 г. на „Водоснабдяване 
и канализация“ – ООД, Враца; писма изх. № РД-
09-109/28.10.2022 г. и № РД-09-117/18.11.2022 г. 
от „Геозащита“ – ЕООД – клон Плевен; ста-
новище изх. № ИА_ИЕУ-1373/14.10.2022 г. на 

Изпълнителна агенция „Инфраструктура на 
електронното управление“; писмо рег. индекс 
12-00-303/8.10.2021 г. от „Българска телекомуни-
кационна компания“ – ЕАД, офис Враца; писмо 
с изх. № 2680/22.03.2016 г. от „Мобилтел“ – ЕАД; 
писмо изх. № TI40380/18.03.2016 г. от „Теленор Бъл-
гария“ – ЕАД; Здравно заключение за съгласуване 
на проект за общ/подробен устройствен план (ус-
тройствена схема) с изх. № 3/18.03.2016 г. на дирек-
тора на Регионална здравна инспекция – Враца; 
Удостоверение за приемане на проект за изменение 
на кадастралната карта и кадастралните регистри 
№ 25-320801-6.10.2022 г., издадено от Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Враца; 
Протокол № УТАТУ-01-02-14/18.10.2022 г. от 
заседание на Националния експертен съвет по 
устройство на територията и регионална по-
литика при Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството (МРРБ); Решение 
на Министерския съвет № 302 от 20.04.2012 г., 
с което обект: Път II-11 „(О.п. Видин – Димо-
во) – Симеоново – Ботево – Арчар – Лом – о.п. 
Козлодуй – Оряхово – Гиген – Брест – Гулян-
ци – (Дебово – Никопол)“, е обявен за национален 
и с национално значение, и Заповед № РД-02-15-84 
от 19.08.2022 г. на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството за предоставяне 
на правомощия по ЗУТ одобрявам проект на 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
обект: Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, 
участък – обход на гр. Оряхово, засягащ земли-
щата на с. Лесковец, с. Селановци и гр. Оряхово, 
община Оряхово, област Враца, съгласно приетите 
и одобрени текстови и графични части, представ-
ляващи неразделна част от настоящата заповед. 

При реализацията на проекта да бъдат стриктно 
спазвани изискванията, поставени от админис-
трации и експлоатационни дружества.

На основание чл. 129, ал. 4 от ЗУТ заповедта 
да се изпрати за обнародване в „Държавен вест-
ник“ и да се публикува на интернет страницата 
на МРРБ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във 
връзка с чл. 132, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Администра-
тивнопроцесуалния кодекс настоящата заповед 
подлежи на обжалване пред Административния 
съд – Враца, в 14-дневен срок от обнародването 
є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

За министър:  
П. Занева-Димитрова

7485

МИНИСТЕРСТВО 
НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1179 
от 18 ноември 2022 г.

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за да-
нъците върху доходите на физическите лица 
утвърждавам образец на декларация по чл. 22г, 
ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица за ползване на данъчно облек-
чение за деца с увреждания за 2022 г. съгласно 
приложението.

Министър:  
Р. Велкова-Желева
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      Образец 2006

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно 

облекчение за деца с увреждания за 2022 г. 
 
 

 

 
 
 

 

Част І - Данни за декларатора 
 

1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от 
регистъра на НАП 2. Код по т. 1  

Ако в т. 1 е вписан ЕГН – в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва 
цифрата 3; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4 

3.
 И
м
е 3.1. Собствено име 3.2. Презиме 3.3. Фамилно име 

4. Декларирам, че за 2022 г. съм местно лице на: 
4.1. България >>                             4.2. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>  

5. 

Известно ми е, че данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ се ползва, при условие че другият родител, 
съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за 2022 г. Допустимо е когато размерът на 
данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия 
родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ 
за 2022 г. >>  

Ред 6 се попълва само ако декларацията се представя пред работодателя 

6. Декларирам, че: 6.1. Към …….. 20…. г. (посочва се датата на която декларацията се представя пред работодателя) нямам подлежащи 
на принудително изпълнение публични задължения >>  и/или 6.2. ще подавам годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ >>  

 

 
Част ІІ - Обстоятелства и условия за ползване на облекчението за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ за 2022 г. 

Таблица 1 
Декларирам, че 
към 31.12.2022 г. 
съм >> 

1.  родител, който не е лишен от родителски права   2.  приемен родител    
3.  настойник  или попечител    4.  член на семейство на роднини или близки  
5.  родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод      

6. Данни за детето, което е с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане 
6.1. Собствено име 6.2. Презиме 6.3. Фамилно име 6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП 

          
6.5. Дата на раждане (дд/мм/гггг): Към 31.12.2022 г.е местно лице на: 

6.6. България >>   6.7. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>          
6.8. Към 31.12.2022 г. не е настанено на пълна държавна издръжка в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна 
грижа, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца >>   
7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина) 
7.1. Собствено име 7.2. Презиме 7.3. Фамилно име 7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП

          
 

Таблица 2 
Декларирам, че 
към 31.12.2022 г. 
съм >> 

1.  родител, който не е лишен от родителски права   2.  приемен родител    
3.  настойник  или попечител   4.  член на семейство на роднини или близки    
5.  родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод      

6. Данни за детето, което е с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане 
6.1. Собствено име 6.2. Презиме 6.3. Фамилно име 6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП

          
6.5. Дата на раждане (дд/мм/гггг): Към 31.12.2022 г. е местно лице на: 

6.6. България >>   6.7. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>          
6.8. Към 31.12.2022 г. не е настанено на пълна държавна издръжка в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна 
грижа, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца >>  
7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина) 
 

Отбележете, ако сте посочили данните за другия родител в т. 7 на Таблица 1   >>    и не попълвайте данните в т. 7 на Таблица 2  
 

7.1. Собствено име 7.2. Презиме 7.3. Фамилно име 7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП
          

 

Част ІІІ – Документи, приложени към декларацията 

 Брой 

1 Копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК (документът се прилага само когато декларацията се представя 
пред работодателя по основното трудово правоотношение)   

2 Копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение 
по чл. 22г от ЗДДФЛ, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач   

3 Списък с допълнителни редове (попълва се, ако деклараторът има повече от две деца, които отговарят на 
условията по чл. 22г от ЗДДФЛ)   

 

Дата ден Месец година Подпис на 
декларатора 

 
 

Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс 
 
 

Попълва се само ако декларацията се представя пред работодателя 
Наименование на 
работодателя  

ЕИК/Служебен № от 
регистъра на НАП  

Входящ № и дата 

Длъжностно лице,  
приело декларацията /собствено и фамилно име, длъжност и подпис/ 

Попълва се от приходната администрация, ако декларацията 
се подава в НАП 

Териториална дирекция на 
НАП 

 

Входящ № и дата  

Орган по приходите, 
приел декларацията 
 /собствено и фамилно име, подпис/ 
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У К А З А Н И Я: 
 
 

Декларацията се попълва от местни физически лица и 
от чуждестранни физически лица, установени за данъчни 
цели в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или 
в друга държава - страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство (ЕИП), които 
имат право да ползват данъчното облекчение за деца с 
увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ за доходи, придобити 
през 2022 г. Това може да бъде лице, което към 31 
декември на данъчната година е: 
 родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и 

степен на увреждане, който не е лишен от 
родителски права и при условие, че детето не е 
настанено извън семейството и не е учредено 
попечителство или настойничество; или 
 настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 

на сто вид и степен на увреждане – в случаите на 
настойничество или попечителство; или 
 член на семейство на роднини или близки на дете 

с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в 
случаите, когато  детето е настанено за срок не по-
кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла 
на Закона за закрила на детето; или 
 приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто 

вид и степен на увреждане – в случаите на 
дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в 
приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на 
детето. 
Данъчното облекчение може да се ползва и от 

родител, на когото не е предоставено упражняването 
на родителските права в случаите на развод, когато 
за него са налице условията по чл. 22г, ал. 1-3 от ЗДДФЛ.  

 
Качеството на декларатора (родител, приемен 

родител, настойник, попечител или член на семейство на 
роднини или близки) се отбелязва в т. 1 – 5 на Таблици 
1 и 2 в Част ІІ на декларацията.  

 
Условия за ползване на данъчното облекчение за 

деца с увреждания 
Данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г 

от ЗДДФЛ се ползва, ако: 
 към 31 декември на данъчната година детето е 

местно лице на държава – членка на ЕС, или на друга 
държава – страна по Споразумението за ЕИП; и 
 към 1 януари на данъчната година детето не е 

навършило пълнолетие; и 
 към 31 декември на данъчната година детето не е 

настанено на пълна държавна издръжка в социална или 
интегрирана здравно-социална услуга за резидентна 
грижа, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в 
дом за медико-социални грижи за деца. 
Данъчното облекчение се ползва включително за 

годината, в която детето е починало, като условията 
по т.6.6., 6.7. и 6.8. в Таблица 1 и 2 се прилагат към 
датата на смъртта. 
Данъчното облекчение се ползва включително за 

годината, през която са установени видът и степента 
на увреждане и за годината на изтичане срока на 
валидност на решението. 
Данните на децата се попълват в т. 6 на Таблици 1 и 

2 от Част ІІ.  
Когато данъчното облекчение се ползва от 

чуждестранно физическо лице, установено за 
данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга 
държава – страна по Споразумението за ЕИП, към 
декларацията се прилагат копия на официални 
документи, доказващи наличието на условията по чл. 22г 
от ЗДДФЛ, както и техният превод на български език, 
извършен от заклет преводач. В тези случаи се попълва 
ред 2 от Част ІІІ на декларацията. 

 
ВАЖНО! Данъчното облекчение за деца с увреждания 

се ползва при условие, че другият родител (приемен 
родител или член на семейство на роднини или близки), 

няма да ползва намалението за 2022 г. Когато, в 
нарушение на това условие, пълният размер на 
данъчното облекчение за 2022 г. е ползван от повече от 
едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, 
съответстваща на размера на ползваното облекчение.  

 
Данъчните облекчения се ползват, при условие че 

данъчно задълженото лице няма подлежащи на 
принудително изпълнение публични задължения 
към датата на подаване на годишната данъчна 
декларация, включително когато декларацията се 
подава по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, както и по 
реда на чл. 103 и 104 от ДОПК (чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ).  

 
Размер на данъчното облекчение за деца с 

увреждания за 2022 г. 
Данъчното облекчение се прилага като сумата от 

годишните данъчни основи се намалява с 12 000 лв. 
за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и 
степен на увреждане, определени с влязло в сила 
решение на компетентен орган. 

Данъчното облекчение се ползва до размера на 
сумата от годишните данъчни основи!  

 
ВАЖНО! Когато размерът на данъчното 

облекчение за деца с увреждания е по-висок от 
сумата на годишните данъчни основи на 
декларатора, разликата може да се ползва от другия 
родител, съответно от другия приемен родител, 
близък или роднина, чрез подаване на годишна 
данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. В 
тези случаи сумарно размерът на данъчното 
облекчение, ползван от двамата родители, 
съответно приемни родители, близки или роднини, 
не може да превишава допустимия размер. 

 
Ред за ползване на данъчното облекчение  

При годишното облагане данъчното облекчение за 
деца с увреждания може да се ползва, както следва: 

1. От лицата, които имат доходи от трудови 
правоотношения - чрез работодателя по основно 
трудово правоотношение при определянето на годишния 
данък за този вид доходи. В тези случаи декларацията 
по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ, включително приложенията 
към нея, се представя пред работодателя в срок от 30 
ноември до 31 декември 2022 г. В тези случаи се 
попълва ред 6 в Част І на декларацията. Към 
декларацията задължително се прилага копие на 
валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Броят на приложените 
копия на решения на ТЕЛК/НЕЛК се посочва на ред 1 в 
Част ІІІ.  

2.  С подаване на годишната данъчна декларация 
по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. в компетентната 
Териториална дирекция на НАП. В тези случаи 
декларацията за ползване на данъчно облекчение за 
деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ се прилага 
към годишната данъчна декларация, като конкретният 
размер на облекчението се определя в Приложение    
№ 10 (образец 2010).  

 
Когато данъчното облекчение за деца с 

увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ е ползвано в пълен 
размер при работодателя по основното трудово 
правоотношение, но физическото лице е задължено 
да подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от 
ЗДДФЛ за 2022 г., декларация за ползване на 
данъчно облекчение за деца с увреждания не се 
попълва отново, а това обстоятелство се отбелязва 
на съответното място в Приложение № 10.  
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1180 
от 18 ноември 2022 г.

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам 
образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 
ползване на данъчно облекчение за деца за 2022 г. съгласно приложението.

Министър:  
Р. Велкова-Желева

	

      Образец 2005

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно 

облекчение за деца за 2022 г. 

 
 
 

 

  
 

 
 

Част І - Данни за декларатора 
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от 

регистъра на НАП 2. Код по т. 1  

Ако в т. 1 е вписан ЕГН – в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва 
цифрата 3; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4 

3.
 И
м
е 3.1. Собствено име 3.2. Презиме 3.3. Фамилно име 

 4. Декларирам, че за 2022 г. съм местно лице на: 
4.1. България >>                             4.2. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>  

5. 

Известно ми е, че мога да ползвам данъчното облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ, при условие че другият родител, съответно 
другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за 2022 г. Допустимо е когато размерът на данъчното 
облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител, 
съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 
г. >>  

Ред 6 се попълва само ако декларацията се представя пред работодателя 

6. Декларирам, че: 6.1. Към …….. 20…. г. (посочва се датата, на която декларацията се представя пред работодателя) нямам подлежащи 
на принудително изпълнение публични задължения >>  и/или 6.2. ще подавам годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ >>  

 

Част ІІ - Обстоятелства и условия за ползване на облекчението за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ за 2022 г. 

Таблица 1 
Декларирам, че 
към 31.12.2022 г. 
съм >> 

1.  родител, който не е лишен от родителски права   2.  приемен родител    
3.  настойник  или попечител    4.  член на семейство на роднини или близки  
5.  родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на 
развод      

6. Данни за детето 
6.1. Собствено име 6.2. Презиме 6.3. Фамилно име 6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП 

          
6.5. Дата на раждане (дд/мм/гггг): Към 31.12.2022 г. е местно лице на:  6.6. България >>    

6.7. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>          
6.8. Към 31.12.2022 г. не е настанено на пълна държавна издръжка в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна 
грижа, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца >>  
 

7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина) 
 

7.1. Собствено име 7.2. Презиме 7.3. Фамилно име 7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП
          

 
 

Таблица 2 
Декларирам, че 
към 31.12.2022 г. 
съм >> 

1.  родител, който не е лишен от родителски права   2.  приемен родител    
3.  настойник  или попечител   4.  член на семейство на роднини или близки    
5.  родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на 
развод           

6. Данни за детето 
6.1. Собствено име 6.2. Презиме 6.3. Фамилно име 6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП

          
6.5. Дата на раждане (дд/мм/гггг): Към 31.12.2022 г. е местно лице на:  6.6. България >>    

6.7. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>          
6.8. Към 31.12.2022 г. не е настанено на пълна държавна издръжка в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна 
грижа, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца >>  
 

7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина) 
 

 

Отбележете, ако сте посочили данните за другия родител в т. 7 на Таблица 1   >>    и не попълвайте данните в т. 7 на Таблица 2  
 

7.1. Собствено име 7.2. Презиме 7.3. Фамилно име 7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП
          

 
 

Таблица 3 
Декларирам, че 
към 31.12.2022 г. 
съм >> 

1.  родител, който не е лишен от родителски права   2.  приемен родител    
3.  настойник  или попечител   4.  член на семейство на роднини или близки    
5.  родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на 
развод          

6. Данни за детето 
6.1. Собствено име 6.2. Презиме 6.3. Фамилно име 6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП

          
6.5. Дата на раждане (дд/мм/гггг): Към 31.12.2022 г. е местно лице на: 6.6. България >>    

6.7. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>          
6.8. Към 31.12.2022 г. не е настанено на пълна държавна издръжка в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна 
грижа, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца >>   
 

Попълва се от приходната администрация, ако декларацията се 
подава в НАП 

Териториална дирекция на 
НАП 

 

Входящ № и дата  

Орган по приходите, 
приел декларацията 
 (собствено и фамилно име, подпис) 

Попълва се само ако декларацията се представя пред работодателя 
Наименование на 
работодателя  

ЕИК/Служебен № от 
регистъра на НАП  

Входящ № и дата 

Длъжностно лице,  
приело декларацията (собствено и фамилно име, длъжност и подпис) 
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7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина) 
 

Отбележете, ако сте посочили данните за другия родител в т. 7 на Таблица 1 или 2 >>   и не попълвайте данните в т. 7 на Таблица 3 
 

7.1. Собствено име 7.2. Презиме 7.3. Фамилно име 7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП
          

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс 
 
Част ІІІ – Документи, приложени към декларацията 

 Брой 

1 Копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение 
по чл. 22в от ЗДДФЛ, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач   

2 Списък с допълнителни редове (попълва се, ако деклараторът има повече от три деца, които отговарят на 
условията по чл. 22в от ЗДДФЛ)   

 

Дата ден месец година Подпис на 
декларатора 

 
 

Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        

 
У К А З А Н И Я: 

 
Декларацията се попълва от местни физически лица и от 

чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в 
държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или в друга 
държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство (ЕИП), които имат право да 
ползват данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ за 
доходи, придобити през 2022 г. Това може да бъде лице, което 
към 31 декември на данъчната година е: 
 родител, който не е лишен от родителски права – при 

условие, че детето не е настанено извън семейството и не е 
учредено попечителство или настойничество; или 
 настойник или попечител – в случаите на настойничество 

или попечителство; или 
 член на семейство на роднини или близки – в случаите, 

когато  детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца 
при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на 
детето; или 
 приемен родител – в случаите на дългосрочно 

настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по 
смисъла на Закона за закрила на детето. 
Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на 

когото не е предоставено упражняването на родителските 
права в случаите на развод, когато за него са налице 
условията по чл. 22в, ал. 1-3 от ЗДДФЛ.  
Качеството на декларатора (родител, приемен родител, 

настойник, попечител или член на семейство на роднини или 
близки) се отбелязва в т. 1 – 5 на Таблица 1, 2 или 3 в Част ІІ 
на декларацията.  

 

Условия за ползване на данъчното облекчение  
Данъчното облекчение се ползва, ако: 
 към 31 декември на данъчната година детето е местно 

лице на държава – членка на ЕС, или на друга държава – 
страна по Споразумението за ЕИП; и 
 детето не е навършило пълнолетие; и 
 към 31 декември на данъчната година детето не е 

настанено на пълна държавна издръжка в социална или 
интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, в 
дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за 
медико-социални грижи за деца. 

 

Данъчното облекчение се ползва включително за 
годината, в която детето е родено, навършило е 
пълнолетие или е починало. Когато детето е починало 
през течение на годината, условията по т.6.6., т. 6.7. и т. 6.8. 
от Таблица 1, 2 и/или 3 се прилагат към датата на смъртта. 

 

Данните на децата се попълват в т. 6 на Таблици 1, 2 и 3 
от Част ІІ.  

 

Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно 
физическо лице, установено за данъчни цели в държава – 
членка на ЕС, или в друга държава – страна по 
Споразумението за ЕИП, към декларацията се прилагат копия 
на официални документи, доказващи наличието на условията 
по чл. 22в от ЗДДФЛ, както и техният превод на български език, 
извършен от заклет преводач. В тези случаи се попълва ред 1 
от Част ІІІ на декларацията. 

 
ВАЖНО! Данъчното облекчение за деца се ползва при 

условие, че другият родител (приемен родител или член на 

семейство на роднини или близки), няма да ползва 
намалението за 2022 г. Когато, в нарушение на това условие, 
пълният размер на данъчното облекчение за 2022 г. е ползван 
от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от 
данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.  

 
Данъчните облекчения се ползват, при условие че 

данъчно задълженото лице няма подлежащи на 
принудително изпълнение публични задължения към 
датата на подаване на годишната данъчна декларация 
включително когато декларацията се подава по реда на  
чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, както и по реда на чл. 103 и 104 от 
ДОПК (чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ).  

 

Размер на данъчното облекчение за деца за 2022 г. 
Данъчното облекчение за деца се прилага като сумата от 

годишните данъчни основи се намалява със: 
 6000 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете; 
 12 000 лева – при две ненавършили пълнолетие деца; 
 18 000 лева – при три и повече ненавършили пълнолетие 
деца. 
Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата 

от годишните данъчни основи! 
 
ВАЖНО! Когато размерът на данъчното облекчение за 

деца е по-висок от сумата на годишните данъчни основи 
на декларатора, разликата може да се ползва от другия 
родител, съответно от другия приемен родител, близък 
или роднина, чрез подаване на годишна данъчна 
декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. В тези случаи 
сумарно размерът на данъчното облекчение, ползван от 
двамата родители, съответно приемни родители, близки 
или роднини, не може да превишава допустимия размер 
според броя на децата. 

 

Ред за ползване на данъчното облекчение  
При годишното облагане, данъчното облекчение за деца 

може да се ползва, както следва: 
1. От лицата, които имат доходи от трудови 

правоотношения чрез работодателя по основно трудово 
правоотношение при определянето на годишния данък за този 
вид доходи. В тези случаи декларацията по чл. 22в от ЗДДФЛ, 
включително приложенията към нея, се представя пред 
работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември 2022 г. В 
тези случаи се попълва ред 6 в Част І на декларацията.  

2. С подаване на годишната данъчна декларация по   
чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022г. в компетентната Териториална 
дирекция на НАП. В тези случаи декларацията за ползване на 
данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ се 
прилага към годишната данъчна декларация, като конкретният 
размер на облекчението се определя в Приложение № 10 
(образец 2010). 

 

Когато данъчното облекчение за деца по чл. 22в от 
ЗДДФЛ е ползвано в пълен размер при работодателя по 
основното трудово правоотношение, но физическото лице 
е задължено да подава годишна данъчна декларация по 
чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г., декларация за ползване на 
данъчно облекчение за деца не се попълва отново, а това 
обстоятелство се отбелязва на съответното място в 
Приложение № 10. 
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,  
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-34 
от 4 ноември 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления рег. № 09-177132-22.08.2022 г., 
09-186029-31.08.2022 г., 09-166493-9.08.2022 г. и 
09-228372-25.10.2022 г. на СГКК – Габрово, и 
приложените към тях документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението 
в кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на: 

I. Гр. Плачковци, EKATTE 56719, община 
Трявна, одобрени със Заповед № РД-18-434 от 
20.06.2019 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във: 

1. Нанасяне на нови обекти в КККР: 
поземлен имот с идентификатор 56719.42.65: 

площ: 193 кв. м, пасище, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.52: 
площ: 5 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.53: 
площ: 31 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.54: 
площ: 60 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.55: 
площ: 67 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.56: 
площ: 35 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.57: 
площ: 4 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 56719.25.79: 
площ: 104 кв. м, пасище, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 56719.132.181: 
площ: 4800 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 56719.31.262: 
площ: 351 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 56719.76.325: 
площ: 3021 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.75.201: 
площ: 512 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.75.202: 
площ: 778 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, 
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.46: 
площ: 299 кв. м, овощна градина, няма данни 
за собственост;

поземлен имот с идентификатор 56719.95.61: 
площ: 239 кв. м, друг вид дървопроизводителна 
гора, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 56719.49.326: 
площ: 1949 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 56719.62.327.1: площ: 
48 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 56719.14.219.1: площ: 
54 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 56719.14.219.2: площ: 
17 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 56719.14.219.3: площ: 
27 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 56719.53.92: 
площ: 191 кв. м, ливада, няма данни за собстве-
ност;

поземлен имот с идентификатор 56719.53.93: 
площ: 55 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 56719.53.94: 
площ: 115 кв. м, ливада, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 56719.516.1: 
площ: 1537 кв. м, за друг вид застрояване, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 56719.516.2: 
площ: 867 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), 
няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 56719.516.3: 
площ: 1103 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), 
няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 56719.516.4: 
площ: 667 кв. м, незастроен имот за жилищни 
нужди, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 56719.516.5: 
площ: 807 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), 
няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 56719.516.1.1: площ: 
56 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 56719.516.2.1: площ: 
45 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 56719.516.3.1: площ: 
64 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 56719.516.3.2: площ: 
10 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 56719.516.5.1: площ: 
26 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 56719.35.7: 
овощна градина, собственост на Райко Пенчев 
Петров, площ преди промяната: 487 кв. м, площ 
след промяната: 487 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.35.108: 
ливада, собственост на Кою Христов Момчев, 
площ преди промяната: 1413 кв. м, площ след 
промяната: 1411 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.35.182: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 360 кв. м, площ след 
промяната: 299 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.35.307: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Трявна, площ преди промя-
ната: 544 кв. м, площ след промяната: 524 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.38.31: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 3216 кв. м, площ след промяната: 3043 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 56719.38.38: 
овощна градина, собственост на Кою Янков 
Овчиников, площ преди промяната: 558 кв. м, 
площ след промяната: 371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.41.333: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 2276 кв. м, 
площ след промяната: 2287 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.42.7: 
ливада, собственост на Христо Коев Иванов, 
площ преди промяната: 169 кв. м, площ след 
промяната: 158 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.42.35: 
пасище, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 992 кв. м, площ след промя-
ната: 799 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.42.38: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 279 кв. м, площ след промяната: 300 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.42.230: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 13 142 кв. м, 
площ след промяната: 13 107 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.42.311: 
пасище, собственост на Евгений Панайотов Ива-
нов, площ преди промяната: 1579 кв. м, площ 
след промяната: 1539 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.43.44: 
за друг вид застрояване, собственост на Община 
Трявна, площ преди промяната: 3550 кв. м, площ 
след промяната: 2830 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.43.63: 
нива, собственост на Христо Йончев Димов, 
площ преди промяната: 1980 кв. м, площ след 
промяната: 1864 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.43.75: 
овощна градина, собственост на Тихол Цанев 
Димов, площ преди промяната: 3017 кв. м, площ 
след промяната: 2899 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.43.77: 
овощна градина, собственост на Димо Димов 
Йончев, площ преди промяната: 903 кв. м, площ 
след промяната: 798 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.43.78: 
овощна градина, собственост на Димо Димов 
Йончев, площ преди промяната: 861 кв. м, площ 
след промяната: 787 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.43.79: 
овощна градина, собственост на Димо Димов 
Йончев, площ преди промяната: 888 кв. м, площ 
след промяната: 785 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.43.89: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 5943 кв. м, площ след 
промяната: 6167 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.52.2: 
овощна градина, собственост на Христо Коев 
Иванов, площ преди промяната: 230 кв. м, площ 
след промяната: 211 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.52.7: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 799 кв. м, площ след промя-
ната: 770 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.52.9: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 2176 кв. м, площ след промя-
ната: 2184 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.52.12: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 191 кв. м, площ след промя-
ната: 195 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.52.266: 
гробищен парк, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 429 кв. м, площ след 
промяната: 482 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.3: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 6362 кв. м, площ след промяната: 6374 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.8: за 
друг вид застрояване, собственост на Община 
Трявна, площ преди промяната: 55 кв. м, площ 
след промяната: 48 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.9: за 
друг вид застрояване, собственост на Община 
Трявна, площ преди промяната: 135 кв. м, площ 
след промяната: 140 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.10: 
за друг вид застрояване, собственост на Община 
Трявна, площ преди промяната: 194 кв. м, площ 
след промяната: 196 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.11: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 195 кв. м, площ след промяната: 192 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.12: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 211 кв. м, площ след промяната: 214 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.13: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 172 кв. м, площ след промяната: 179 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.14: 
за друг вид застрояване, собственост на Община 
Трявна, площ преди промяната: 159 кв. м, площ 
след промяната: 144 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.15: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 103 кв. м, площ след промяната: 109 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.16: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ: 34 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.20: 
ливада, собственост на Цана Ганева Радева, 
площ преди промяната: 1001 кв. м, площ след 
промяната: 344 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.25: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1100 кв. м, площ след промяната: 854 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.38: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 3593 кв. м, площ след промяната: 3580 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.14.113: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 1764 кв. м, площ след промя-
ната: 1775 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.14.137: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 4026 кв. м, площ след промя-
ната: 4030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.24.304: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 9383 кв. м, 
площ след промяната: 9336 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.25.78: 
за друг вид застрояване, собственост на Община 
Трявна, площ преди промяната: 7615 кв. м, площ 
след промяната: 6907 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.26.300: 
дере, собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 2006 кв. м, площ след промяната: 
2060 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 56719.172.207: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 1791 кв. м, площ след промяната: 
1579 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.174.3: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Доню Цанев Донев, площ преди промяната: 
15 614 кв. м, площ след промяната: 15 614 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.66.67: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 4219 кв. м, площ след промяната: 2915 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.66.76: 
ливада, собственост на Иван Тотев Кънев, площ: 
259 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.66.82: 
ливада, собственост на Иван Тотев Кънев, площ 
преди промяната: 1612 кв. м, площ след промя-
ната: 1613 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.66.84: 
ливада, собственост на Христо Михайлов Христов, 
площ: 599 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.72.2: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1238 кв. м, площ след промяната: 952 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.72.3: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 3441 кв. м, площ след промяната: 3351 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.72.17: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 847 кв. м, площ след промяната: 834 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.72.27: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 4150 кв. м, площ след промяната: 3965 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.72.107: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
1014 кв. м, площ след промяната: 1021 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.72.115: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 2259 кв. м, площ след 
промяната: 2025 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.94.163: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 2462 кв. м, площ след промя-
ната: 2460 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.129.45: 
ливада, собственост на Дона и Пенчо Тодоров 
Недев, площ: 1053 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.129.61: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 534 кв. м, площ след промяната: 488 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.132.17: 
нива, собственост на Гана Денева Тодорова, 
площ: 497 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.132.59: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 1128 кв. м, площ след промя-
ната: 1149 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.132.62: 
овощна градина, собственост на Пеню (Петко) 
Митев Петков, площ: 1550 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.132.91: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 400 кв. м, площ след промя-
ната: 389 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.132.173: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Трявна, площ: 1485 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.136.35: 
ливада, собственост на Тодор Петков Тотев, 
площ: 251 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.140.60: 
за друг вид застрояване, собственост на Тодор 
Транакиев Георгиев, площ преди промяната: 
1266 кв. м, площ след промяната: 1215 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.142.5: 
овощна градина, собственост на Митю П. Келе-
шев и Митю М. Петков ЕНЧОТБ, площ преди 
промяната: 1093 кв. м, площ след промяната: 
1086 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.142.50: 
ливада, собственост на Димитър Бонев Стоянов, 
площ преди промяната: 582 кв. м, площ след 
промяната: 580 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.142.74: 
ливада, собственост на Петко Генчев Косев, 
площ преди промяната: 1854 кв. м, площ след 
промяната: 1838 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.192.16: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Цвятко Тотев Грозев, площ преди промяната: 
21 049 кв. м, площ след промяната: 20 955 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.208.5: 
друг вид дървопроизводителна гора, собстве-
ност на МЗГ – НУГ, площ преди промяната:  
35 665 кв. м, площ след промяната: 35 557 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.209.1: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Боньо Косев Богданов, площ: 10 002 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.209.15: 
друг вид дървопроизводителна гора, собстве-
ност на МЗГ – НУГ, площ преди промяната:  
28 933 кв. м, площ след промяната: 28 742 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.28.1: 
овощна градина, собственост на Цаньо Генчев 
Тотев, площ преди промяната: 211 кв. м, площ 
след промяната: 287 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.28.2: 
овощна градина, собственост на Цаньо Малчев 
Богданов, площ преди промяната: 115 кв. м, площ 
след промяната: 132 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.28.3: 
овощна градина, собственост на Генчо Тотев 
Бошнаков, площ преди промяната: 630 кв. м, 
площ след промяната: 630 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.28.4: 
овощна градина, собственост на Цаньо Генчев 
Тотев, площ преди промяната: 713 кв. м, площ 
след промяната: 686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.28.12: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
261 кв. м, площ след промяната: 53 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.28.13: 
овощна градина, собственост на Цаньо Генчев 
Тотев, площ преди промяната: 2776 кв. м, площ 
след промяната: 2705 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.28.14: 
овощна градина, собственост на Генчо Тотев 
Колев, площ: 576 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.28.15: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 1069 кв. м, площ след промя-
ната: 882 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.28.17: 
овощна градина, собственост на Николай Генчев 
Цанев, площ преди промяната: 914 кв. м, площ 
след промяната: 903 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 56719.28.19: 
овощна градина, собственост на Генчо Калчев 
Азманов, площ преди промяната: 1099 кв. м, 
площ след промяната: 1082 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.31.60: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 987 кв. м, площ след промяната: 948 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.33.27: 
друг вид земеделска земя, собственост на Община 
Трявна, площ преди промяната: 4447 кв. м, площ 
след промяната: 3157 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.34.35: 
ливада, собственост на Цаньо Малчев Богданов, 
площ преди промяната: 554 кв. м, площ след 
промяната: 501 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.34.45: 
ливада, собственост на Малчо Богданов Малчев, 
площ преди промяната: 997 кв. м, площ след 
промяната: 989 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.34.46: 
ливада, собственост на Цаньо Тотев Бояджиев, 
площ преди промяната: 793 кв. м, площ след 
промяната: 731 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.34.47: 
ливада, собственост на Пенчо Георгиев Драганов, 
площ: 257 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.34.48: 
ливада, собственост на Мяна Георгиева Драгано-
ва, площ преди промяната: 106 кв. м, площ след 
промяната: 85 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.31.39: 
ливада, собственост на Малчо Богданов Малчев, 
площ: 3327 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.31.40: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 2802 кв. м, площ след промяната: 2768 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.31.41: 
ливада, собственост на Генчо и Мария Генчеви, 
площ: 137 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.74.6: 
ливада, собственост на Геньо Стоянов Генов, 
площ: 35 047 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.74.9: 
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3382 кв. м, площ 
след промяната: 3248 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.74.12: 
овощна градина, собственост на Бояна Стоянова 
Атанасова, площ преди промяната: 11 540 кв. м, 
площ след промяната: 11 541 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.74.17: 
овощна градина, собственост на Цана Христова 
Белчева, площ преди промяната: 4079 кв. м, площ 
след промяната: 4075 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.74.18: 
овощна градина, собственост на Грозьо Дамянов 
Николов, площ: 4039 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.75.321: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
2553 кв. м, площ след промяната: 2642 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.76.45: 
овощна градина, собственост на Ружа Стоянова 
Йовчева, площ преди промяната: 9291 кв. м, площ 
след промяната: 8450 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.76.47: 
овощна градина, собственост на Александър Евге-
ниев Дойчев, площ преди промяната: 3999 кв. м, 
площ след промяната: 3404 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.76.49: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 24 506 кв. м, площ след про-
мяната: 24 305 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.193.14: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 5100 кв. м, 
площ след промяната: 5330 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.193.116: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 1140 кв. м, площ след 
промяната: 1206 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.75.13: 
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 19 515 кв. м, 
площ след промяната: 17 940 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.75.119: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 899 кв. м, площ след промя-
ната: 890 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.75.150: 
ливада, собственост на Веселин Василев Секулов, 
площ: 810 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.76.31: 
овощна градина, собственост на Станьо Добрев 
Драганов, площ: 161 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.76.38: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 1176 кв. м, площ след промя-
ната: 663 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.76.39: 
овощна градина, собственост на Иван Пейков 
Трифонов, площ преди промяната: 4579 кв. м, 
площ след промяната: 4565 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.76.41: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 5823 кв. м, площ след промяната: 
5790 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.103.70: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 2047 кв. м, площ след промя-
ната: 1960 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.103.323: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Трявна, площ преди промя-
ната: 556 кв. м, площ след промяната: 642 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.203.14: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Пенка Митева Бинева, Стефан Иванов Зеле-
наков и Иванка Славова Зеленакова, площ преди 
промяната: 13 697 кв. м, площ след промяната: 
13 692 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.60.9: за 
друг вид застрояване, собственост на Община 
Трявна, площ преди промяната: 169 кв. м, площ 
след промяната: 153 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.60.10: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 399 кв. м, площ след промя-
ната: 415 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.60.12: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 286 кв. м, площ след промя-
ната: 287 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.60.80: 
ливада, собственост на Цана Генчева Пандаузова, 
площ: 516 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 56719.60.98: 
ливада, собственост на Атанас и Цана Пандау-
зови, площ: 1202 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.60.139: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1566 кв. м, площ след промяната: 1210 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.60.241: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 2335 кв. м, площ след промяната: 
2648 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.42: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 7279 кв. м, площ след промя-
ната: 5440 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.62.51: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 2514 кв. м, 
площ след промяната: 3985 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.82.198: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 10 129 кв. м, 
площ след промяната: 10 150 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.83.36: 
ливада, собственост на Кольо Нейков Ковачев, 
площ: 1718 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.83.38: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 833 кв. м, площ след промяната: 853 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.84.11: 
ливада, собственост на Петко Митев Денев, 
площ: 240 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.84.35: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 7258 кв. м, площ след промяната: 7042 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.84.36: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
52 кв. м, площ след промяната: 36 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.84.144: 
ливада, собственост на Деньо М. Денев и Смина 
Д. Митева, площ преди промяната: 300 кв. м, 
площ след промяната: 304 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.84.147: 
ливада, собственост на Атанас и Цана Пандаузо-
ви, площ преди промяната: 689 кв. м, площ след 
промяната: 683 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.84.154: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 960 кв. м, площ след промя-
ната: 954 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.84.163: 
ливада, собственост на Евелина Василева Димова, 
площ: 1624 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.84.169: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
3833 кв. м, площ след промяната: 4045 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.85.2: 
овощна градина, собственост на Къньо Петков 
Караджунов, площ преди промяната: 1090 кв. м, 
площ след промяната: 1070 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.85.4: 
овощна градина, собственост на Кольо Тихолов 
Славов, площ: 2313 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.85.45: 
изоставено трайно насаждение, собственост на 
Васил Петков Влаев, площ: 2450 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.85.53: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 7018 кв. м, площ след промяната: 6920 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.85.122: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 2623 кв. м, 
площ след промяната: 2570 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.95.5: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 7375 кв. м, площ след промяната: 
7993 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.95.14: 
ливада, собственост на Цана Колева Славова, 
площ: 564 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.95.33: 
ливада, собственост на Тихол Цанев Димов, 
площ преди промяната: 704 кв. м, площ след 
промяната: 705 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.95.34: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 270 кв. м, площ след промяната: 318 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.95.35: 
овощна градина, собственост на Иван Славов 
Влаев, площ преди промяната: 754 кв. м, площ 
след промяната: 753 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.95.40: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1271 кв. м, площ след промяната: 386 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.95.41: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 675 кв. м, площ след промяната: 415 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.95.54: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 3298 кв. м, площ след промяната: 2911 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.187.1: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Стефана Николаева Колева, площ преди промя-
ната: 3309 кв. м, площ след промяната: 3310 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.191.13: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 3065 кв. м, 
площ след промяната: 2576 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.53.83: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 3141 кв. м, площ след 
промяната: 3211 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.59.275: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 2652 кв. м, площ след промя-
ната: 2145 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.49.3: 
ливада, собственост на Елена Иванова Бонева, 
площ: 817 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.49.64: 
овощна градина, собственост на Елена Йорданова 
Кортенова, площ: 1015 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.49.66: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 360 кв. м, площ след промя-
ната: 358 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.49.67: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 95 кв. м, площ след промяната: 
103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.49.160: 
овощна градина, собственост на Мирю Ен. 
Драгнев и Дамян М. Енчев, площ преди промя-
ната: 843 кв. м, площ след промяната: 867 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 56719.49.164: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 196 кв. м, площ след промяната: 132 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.49.281: 
овощна градина, собственост на Цаньо Денчев 
Енчев, площ: 1637 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.49.290: 
ливада, собственост на Енчо Радков Бонев, площ 
преди промяната: 1265 кв. м, площ след промя-
ната: 1342 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.49.305: 
овощна градина, собственост на Бончо Колев 
Бонев, площ преди промяната: 900 кв. м, площ 
след промяната: 812 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.49.306: 
овощна градина, собственост на Петко Иванов 
Драгнев, площ преди промяната: 626 кв. м, площ 
след промяната: 626 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.49.320: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 4834 кв. м, площ след промяната: 
4784 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.49.322: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 1090 кв. м, площ след промяната: 
1103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.49.324: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 6245 кв. м, площ след 
промяната: 6240 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.53.82: 
друг вид дървопроизводителна гора, собстве-
ност на МЗГ – НУГ, площ преди промяната:  
14 399 кв. м, площ след промяната: 14 037 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.54.1: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 1036 кв. м, площ след промя-
ната: 1033 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.54.3: 
овощна градина, собственост на Цаньо Коев 
Борсуков, площ преди промяната: 1086 кв. м, 
площ след промяната: 990 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.54.16: 
овощна градина, собственост на Анета Драготи-
нова Мишева, площ преди промяната: 890 кв. м, 
площ след промяната: 644 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.54.17: 
ливада, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 986 кв. м, площ след промя-
ната: 717 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.76.11: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 722 кв. м, площ след промяната: 851 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.76.33: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 387 кв. м, площ след промяната: 284 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.76.277: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
986 кв. м, площ след промяната: 817 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.76.322: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
584 кв. м, площ след промяната: 640 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56719.76.324: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
837 кв. м, площ след промяната: 836 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 56719.52.311: 

площ: 463 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.94.207: 
площ: 72 кв. м, овощна градина, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 56719.132.170: 
площ: 4818 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.28.16: 
площ: 2474 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.28.205: 
площ: 1490 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.28.206: 
площ: 1815 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.31.83: 
площ: 526 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.31.261: 
площ: 352 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.31.103: 
площ: 4276 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.74.295: 
площ: 910 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.76.151: 
площ: 3779 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.82.19: 
площ: 126 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.82.254: 
площ: 99 кв. м, за друг вид застрояване, собстве-
ност на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.83.325: 
площ: 398 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.84.170: 
площ: 327 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.95.46: 
площ: 398 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 56719.197.147: 
площ: 787 кв. м, за друг вид застрояване, собстве-
ност на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.49.1: 
площ: 1934 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.49.119: 
площ: 468 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.49.307: 
площ: 27 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.76.278: 
площ: 1397 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.76.279: 
площ: 1956 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 56719.76.280: 
площ: 1540 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Тихомир Стефанов Мадемов, Николай 
Стефанов Мадемов и Ивайло Стефанов Мадемов;
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сграда с идентификатор 56719.76.280.1: площ: 
57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб-
ственост на Тихомир Стефанов Мадемов, Николай 
Стефанов Мадемов и Ивайло Стефанов Мадемов.

II. С. Радевци, EKATTE 61323, община Трявна, 
одобрени със Заповед № РД-18-437 от 21.06.2019 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 61323.33.110: 

площ: 5585 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 61323.114.222: 

площ: 2452 кв. м, ливада, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 61323.33.110: 
площ: 173 кв. м, ливада, няма данни за собстве-
ност;

поземлен имот с идентификатор 61323.34.21: 
площ: 1378 кв. м, ливада, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 61323.515.1: 
площ: 5681 кв. м, за друг вид производствен, 
складов обект, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 61323.515.2: 
площ: 860 кв. м, за второстепенна улица, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 61323.515.3: 
площ: 14 237 кв. м, за друг вид производствен, 
складов обект, собственост на Община Трявна;

сграда с идентификатор 61323.515.1.1: площ: 
198 кв. м, промишлена сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 61323.515.1.2: площ: 
64 кв. м, промишлена сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 61323.515.1.3: площ: 
308 кв. м, промишлена сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 61323.67.28.1: площ: 
49 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб-
ственост на Иван Киров Апостолов, Анастасия 
Кирова Гошева и Димитър Поликарпов Рабичев;

поземлен имот с идентификатор 61323.81.132: 
площ: 536 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 61323.84.161: 
площ: 388 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 61323.42.31: 
ливада, собственост на Петър Никифоров Цонев, 
площ преди промяната: 1485 кв. м, площ след 
промяната: 1188 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.42.34: 
ливада, собственост на Ганчо Кънев Ганчев, 
площ преди промяната: 584 кв. м, площ след 
промяната: 499 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.42.35: 
ливада, собственост на Димию Иванов Драганов, 
площ преди промяната: 675 кв. м, площ след 
промяната: 631 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.42.36: 
ливада, собственост на Стефана и Петър Василев 
Петров, площ преди промяната: 978 кв. м, площ 
след промяната: 916 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.42.65: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 
15 838 кв. м, площ след промяната: 15 848 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.42.68: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
324 кв. м, площ след промяната: 310 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.42.109: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 3531 кв. м, площ след 
промяната: 3647 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.113.34: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 
43 545 кв. м, площ след промяната: 43 490 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.50.104: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 3694 кв. м, площ след промяната: 3308 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.112.59: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 1005 кв. м, площ след 
промяната: 1311 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.112.105: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 767 кв. м, площ след промяната: 848 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.38.16: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 2713 кв. м, площ след промя-
ната: 2739 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.38.17: 
овощна градина, собственост на Минка и Стоян 
Ганчев Петров, площ: 1074 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.38.20: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 985 кв. м, площ след промя-
ната: 393 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.38.22: 
ливада, собственост на Петко Василев Петков, 
площ: 642 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.68.1: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 7776 кв. м, площ след промяната: 7493 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.68.100: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 8474 кв. м, площ след 
промяната: 8757 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.70.193: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 
775 кв. м, площ след промяната: 800 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.114.56: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Стефан Кънев Богданов, площ: 4905 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.64.14: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 9161 кв. м, площ след промяната: 9204 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.64.46: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 3049 кв. м, площ след 
промяната: 2897 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.56.74: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
1917 кв. м, площ след промяната: 1971 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.57.1: 
ливада, собственост на Никола Минев Дамянов, 
площ преди промяната: 1137 кв. м, площ след 
промяната: 1121 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.59.12: 
ливада, собственост на Теодора Петкова Йовчева, 
площ: 2880 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.59.20: 
ливада, собственост на Цоньо Кънев Цанев, 
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площ преди промяната: 3144 кв. м, площ след 
промяната: 2938 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.59.21: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 2222 кв. м, площ след промяната: 2214 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.59.84: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 500 кв. м, площ след 
промяната: 496 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.59.22: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 352 кв. м, площ след промяната: 449 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.59.89: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
363 кв. м, площ след промяната: 194 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.61.91: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
220 кв. м, площ след промяната: 227 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.114.69: 
друг вид дървопроизводителна гора, собстве-
ност на МЗГ – НУГ, площ преди промяната:  
17 109 кв. м, площ след промяната: 17 055 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.114.211: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 4429 кв. м, площ след промяната: 1643 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.60.7: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1363 кв. м, площ след промяната: 1340 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.60.109: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 3431 кв. м, площ след 
промяната: 3466 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.57.4: 
ливада, собственост на Цаню и Рада Черковни-
кови, площ преди промяната: 4934 кв. м, площ 
след промяната: 4389 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.33.23: 
ливада, собственост на Бяла Христова Чалъкова 
и Дона Христова Кънчева, площ преди промяна-
та: 3767 кв. м, площ след промяната: 2993 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.110.12: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Райна Цонева Горанова, площ преди промяна-
та: 4959 кв. м, площ след промяната: 4740 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.27.28: 
данни преди промяната: за селскостопански, 
горски, ведомствен път, площ: 2207 кв. м, данни 
след промяната: за местен път, площ: 3431 кв. м, 
собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 61323.27.29: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 1429 кв. м, площ след промяната: 
510 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.27.30: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 1650 кв. м, площ след промяната: 
1345 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.33.19: 
ливада, собственост на Кънчо Х. Кънчев и Бонка 
Н. Кънчева, площ: 816 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.33.26: 
пасище, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 2032 кв. м, площ след промя-
ната: 1933 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.112.3: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 

на Боню Петков Цонев, площ преди промяната: 
17 996 кв. м, площ след промяната: 17 875 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.112.7: за 
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, 
собственост на държавата, площ преди промяната: 
46 977 кв. м, площ след промяната: 46 599 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.111.145: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 8793 кв. м, 
площ след промяната: 6132 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.72.27: 
пасище, собственост на Махлянско, площ преди 
промяната: 642 кв. м, площ след промяната: 
306 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.72.143: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
353 кв. м, площ след промяната: 412 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.81.1: 
пасище, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 4054 кв. м, площ след промя-
ната: 3092 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.82.10: 
ливада, собственост на Райна Борисова Цанева, 
площ преди промяната: 1138 кв. м, площ след 
промяната: 1055 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.82.11: 
овощна градина, собственост на Цаньо Нейков 
Ковачев, площ преди промяната: 2861 кв. м, площ 
след промяната: 2469 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.82.19: 
нива, собственост на Дончо Рачев Тодоров, площ: 
995 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.82.24: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 542 кв. м, площ след промяната: 144 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.82.25: 
пасище, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 300 кв. м, площ след промя-
ната: 441 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.82.129: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 1618 кв. м, площ след промяната: 
1594 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.84.30: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 8414 кв. м, площ след промяната: 7578 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.84.31: 
ливада, собственост на Съба Пенева Ганчева, 
площ: 165 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.84.32: 
ливада, собственост на „Ес Би Ай Ентърпрай-
зис“ – ООД, площ преди промяната: 1125 кв. м, 
площ след промяната: 1086 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.84.33: 
ливада, собственост на Христо Трифонов Христов, 
площ преди промяната: 647 кв. м, площ след 
промяната: 635 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.84.34: 
ливада, собственост на Димо Трифонов Христов, 
площ преди промяната: 893 кв. м, площ след 
промяната: 860 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.84.35: 
ливада, собственост на Койчо Христов Койчев, 
площ преди промяната: 631 кв. м, площ след 
промяната: 611 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61323.84.36: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 725 кв. м, площ след промяната: 713 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.84.37: 
ливада, собственост на Койчо Христов Койчев, 
площ преди промяната: 826 кв. м, площ след 
промяната: 818 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.84.60: 
ливада, собственост на Димитър Рачев Тодоров, 
площ преди промяната: 4788 кв. м, площ след 
промяната: 4781 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.96.108: 
пасище, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 2234 кв. м, площ след промя-
ната: 2151 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.96.234: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 4484 кв. м, площ след 
промяната: 4482 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.96.238: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 5557 кв. м, 
площ след промяната: 5556 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.99.26: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1437 кв. м, площ след промяната: 1181 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.99.27: 
пасище, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 4530 кв. м, площ след промя-
ната: 4551 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.99.215: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 2088 кв. м, площ след промяната: 
2107 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.119.1: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 300 кв. м, 
площ след промяната: 173 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.119.2: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Стоян Кънев Стоянов, площ преди промяната: 
21 499 кв. м, площ след промяната: 21 500 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.119.3: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Тодор Петков Пислев, площ преди промяната: 
30 392 кв. м, площ след промяната: 30 391 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.119.4: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 1123 кв. м, 
площ след промяната: 733 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.89.154: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
530 кв. м, площ след промяната: 443 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.89.156: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
1211 кв. м, площ след промяната: 1143 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.34.5: 
ливада, собственост на Никифор Николов Ники-
форов, площ преди промяната: 4289 кв. м, площ 
след промяната: 4290 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.34.10: 
пасище, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 1482 кв. м, площ след промя-
ната: 1219 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.34.40: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 537 кв. м, площ след 
промяната: 779 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.50.51: 
друг вид дървопроизводителна гора, собстве-
ност на МЗГ – НУГ, площ преди промяната:  
55 651 кв. м, площ след промяната: 54 986 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.50.504: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 4589 кв. м, 
площ след промяната: 3284 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61323.67.28: 
данни преди промяната: ливада, собственост на 
Мария Цанева Апостолова, площ: 2906 кв. м, 
данни след промяната: за друг вид застрояване, 
собственост на Иван Киров Апостолов, Анастасия 
Кирова Гошева и Димитър Поликарпов Рабичев, 
площ: 2985 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 61323.70.56: 

площ: 6029 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 61323.33.21: 

площ: 146 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 61323.33.22: 

площ: 109 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 61323.50.71: 

площ: 5681 кв. м, за друг вид производствен, 
складов обект, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 61323.50.73: 
площ: 14 235 кв. м, за друг вид производствен, 
складов обект, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 61323.50.75: 
площ: 712 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 61323.50.79: 
площ: 85 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 61323.50.505: 
площ: 115 кв. м, друг вид дървопроизводителна 
гора, собственост на МЗГ – НУГ;

поземлен имот с идентификатор 61323.81.10: 
площ: 513 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 61323.81.130: 
площ: 607 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 61323.81.131: 
площ: 47 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 61323.84.54: 
площ: 640 кв. м, ливада, собственост на Ваня 
Василева Минева;

поземлен имот с идентификатор 61323.84.59: 
площ: 643 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Пеньо Тотев Христов;

поземлен имот с идентификатор 61323.84.158: 
площ: 303 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 61323.84.160: 
площ: 27 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 61323.84.185: 
площ: 84 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Трявна;

сграда с идентификатор 61323.84.59.1: площ: 
55 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 61323.84.59.2: площ: 
9 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни 
за собственост;
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сграда с идентификатор 61323.84.59.3: площ: 
8 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 61323.84.59.4: площ: 
9 кв. м, постройка на допълващото застрояване, 
няма данни за собственост.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имота.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

7432

ЗАПОВЕД № КД-14-35 
от 4 ноември 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления рег. № 09-147558-15.07.2022 г., 
09-153856-25.07.2022 г., 09-166774-9.08.2022 г. и 
09-153841-25.07.2022 г. на СГКК – Габрово, и 
приложените към тях документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението 
в кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на:

I. С. Бижовци, EKATTE 04025, община Трявна, 
одобрени със Заповед № РД-18-433 от 20.06.2019 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04025.35.20: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 681 кв. м, площ след промяната: 518 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.35.21: 
нива, собственост на Цаньо Иванов Илев, площ 
преди промяната: 1300 кв. м, площ след промя-
ната: 778 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.35.25: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 2116 кв. м, площ след промяната: 2118 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.35.34: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1044 кв. м, площ след промяната: 1019 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.35.43: 
нива, собственост на Неда Кънева Колева, площ 
преди промяната: 751 кв. м, площ след промя-
ната: 477 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.35.45: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 741 кв. м, площ след промяната: 729 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.36.69: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 36 572 кв. м, площ след 
промяната: 36 541 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.37.18: 
нива, собственост на Силвия Реджебова Мари-
нова, площ преди промяната: 1161 кв. м, площ 
след промяната: 1155 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.37.19: 
нива, собственост на Пенчо Колев Пенчев, площ 
преди промяната: 1097 кв. м, площ след промя-
ната: 1059 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.37.20: 
нива, собственост на Геню Минев Генев, площ 
преди промяната: 1403 кв. м, площ след промя-
ната: 1322 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.37.21: 
нива, собственост на Ганчо Павлов Колев, площ 
преди промяната: 997 кв. м, площ след промя-
ната: 929 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.37.24: 
нива, собственост на Кольо Павлов Колев, площ 
преди промяната: 642 кв. м, площ след промя-
ната: 622 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.37.30: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 40 кв. м, площ след промяната: 26 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.37.37: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1457 кв. м, площ след промяната: 1400 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.37.48: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 974 кв. м, площ след промяната: 977 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.37.49: 
нива, собственост на Кольо Павлов Колев, площ: 
2199 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.290.1: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Станимир Йосков Станев, площ преди промя-
ната: 3999 кв. м, площ след промяната: 4000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.56.37: 
нива, собственост на Белчо Семов Белчев, площ: 
1585 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.56.45: 
ливада, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 4674 кв. м, площ след промя-
ната: 4657 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.340.1: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗХ – ДЛ, площ преди промяната: 39 632 кв. м, 
площ след промяната: 39 603 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.47.7: 
ливада, собственост на Белчо Ганчев Трифонов, 
Пенчо Ганчев Трифонов, Мария Ганчева Трифо-
нова, Иванка Ганчева Минчева и Тинка Ганчева 
Ганева, площ преди промяната: 3225 кв. м, площ 
след промяната: 3225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.47.8: 
ливада, собственост на Белчо Ганчев Трифонов, 
Пенчо Ганчев Трифонов, Мария Ганчева Трифо-
нова, Иванка Ганчева Минчева и Тинка Ганчева 
Ганева, площ преди промяната: 491 кв. м, площ 
след промяната: 470 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.28.54: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1525 кв. м, площ след промяната: 1434 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.50.5: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 2230 кв. м, площ след промяната: 2229 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.50.6: 
ливада, собственост на Тотьо Генчев Колев, 
площ преди промяната: 996 кв. м, площ след 
промяната: 888 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.50.7: 
ливада, собственост на Соня Цанева Скендеро-
ва, площ преди промяната: 970 кв. м, площ след 
промяната: 868 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 04025.50.9: 
ливада, собственост на Рачо Колев Рачев, площ 
преди промяната: 5413 кв. м, площ след промя-
ната: 5176 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.240.4: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Мария Колева Денева, площ: 6598 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.22.26: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 5764 кв. м, 
площ след промяната: 6404 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.24.12: 
нива, собственост на Иван Марков Коев, площ 
преди промяната: 1036 кв. м, площ след промя-
ната: 1013 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.24.16: 
нива, собственост на Цаньо Колев Минков, площ 
преди промяната: 222 кв. м, площ след промя-
ната: 191 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.24.18: 
нива, собственост на н-ци Христо Димитров, 
площ преди промяната: 627 кв. м, площ след 
промяната: 617 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.24.20: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 341 кв. м, площ след 
промяната: 354 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.150.23: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
33 727 кв. м, площ след промяната: 34 469 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.34.3: 
ливада, собственост на Георги Пенчев Минев, 
площ преди промяната: 955 кв. м, площ след 
промяната: 889 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04025.34.4: 
ливада, собственост на Никола Минев Христов, 
площ преди промяната: 2160 кв. м, площ след 
промяната: 2024 кв. м.

II. С. Енчовци, EKATTE 27526, община Трявна, 
одобрена със Заповед № РД-18-436 от 21.06.2019 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 27526.36.266: 

площ: 261 кв. м, дере, собственост на Община 
Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.40.134: 
площ: 272 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 27526.33.315: 
площ: 5403 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.298: 
площ: 523 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.13.252: 
площ: 296 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.20.253: 
площ: 1039 кв. м, дере, собственост на Община 
Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.31.299: 
площ: 661 кв. м, ливада, няма данни за собстве-
ност;

поземлен имот с идентификатор 27526.31.300: 
площ: 212 кв. м, за друг вид застрояване, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 27526.515.1: 
площ: 1892 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), 
няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 27526.515.2: 
площ: 904 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), 
няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 27526.515.3: 
площ: 1005 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Димитър Георгиев Краставичаров;

поземлен имот с идентификатор 27526.515.4: 
площ: 400 кв. м, незастроен имот за жилищни 
нужди, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 27526.515.5: 
площ: 797 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), 
собственост на Румяна Станкова Добрева;

поземлен имот с идентификатор 27526.515.6: 
площ: 389 кв. м, незастроен имот за жилищни 
нужди, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 27526.515.10: 
площ: 833 кв. м, за второстепенна улица, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 27526.515.11: 
площ: 190 кв. м, за второстепенна улица, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 27526.515.1.1: площ: 
42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 27526.515.1.2: площ: 
27 кв. м, вилна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 27526.515.1.3: площ: 
8 кв. м, постройка на допълващото застрояване, 
няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 27526.515.2.1: площ: 
54 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 27526.515.5.1: площ: 
44 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб-
ственост на Румяна Станкова Добрева;

сграда с идентификатор 27526.515.5.2: площ: 
43 кв. м, постройка на допълващото застрояване, 
няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 27526.33.247.2: площ: 
29 кв. м, складова база, склад, няма данни за 
собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 27526.36.263: 
дере, собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 1362 кв. м, площ след промяната: 
1346 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.36.265: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 5792 кв. м, площ след 
промяната: 5744 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.38.74: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 4629 кв. м, площ след промяната: 
4693 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.23.186: 
пасище, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 4425 кв. м, площ след промя-
ната: 4117 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.23.192: 
нива, собственост на Цаню Стефанов Цанев, 
площ: 1169 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.23.202: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1154 кв. м, площ след промяната: 1188 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 27526.24.1: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 352 кв. м, площ след промяната: 129 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.28.90: 
пасище, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 4437 кв. м, площ след промя-
ната: 4533 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.28.91: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 6699 кв. м, площ след промяната: 6549 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.28.92: 
ливада, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 10 044 кв. м, площ след про-
мяната: 10 030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.28.96: 
ливада, собственост на Цаню Христов Савов, 
площ преди промяната: 2499 кв. м, площ след 
промяната: 2500 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.28.169: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 443 кв. м, площ след 
промяната: 379 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.28.170: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Трявна, площ преди промя-
ната: 263 кв. м, площ след промяната: 247 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.29.211: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 3522 кв. м, площ след 
промяната: 3483 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.28.88: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 27 605 кв. м, площ след промяната:  
27 565 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.28.166: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Трявна, площ преди промя-
ната: 819 кв. м, площ след промяната: 858 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.28.85: 
ливада, собственост на Константин Тихомиров 
Костадинов, площ: 2438 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.23.213: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 2243 кв. м, площ след 
промяната: 2275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.53.35: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 78 кв. м, 
площ след промяната: 47 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.53.5: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на ЕТ „Стоян Делийски“, площ преди промяната: 
20 396 кв. м, площ след промяната: 20 393 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.53.6: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Цаню Стефанов Цанев, площ: 27 694 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.23.217: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 1341 кв. м, площ след промяната: 
1376 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.51.299: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяна-
та: 4156 кв. м, площ след промяната: 4121 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.23.46: 
нива, собственост на Стою Новаков Христов, 
площ: 201 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.23.188: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 915 кв. м, площ след промяната: 886 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.18.70: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 16 762 кв. м, площ след 
промяната: 16 671 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.21.142: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 663 кв. м, площ след промяната: 630 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.21.208: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 402 кв. м, площ след 
промяната: 435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.30.228: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промя-
ната: 1 340 380 кв. м, площ след промяната:  
1 338 591 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.39.51: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1173 кв. м, площ след промяната: 1024 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.39.228: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяна-
та: 5289 кв. м, площ след промяната: 5128 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.40.67: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1952 кв. м, площ след промяната: 1097 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.40.133: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Тихол Симеонов Тихолов, площ преди промяната: 
544 кв. м, площ след промяната: 387 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.40.215: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
2067 кв. м, площ след промяната: 970 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.40.227: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 2565 кв. м, площ след 
промяната: 3614 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.63.1: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Иван Радев Момчев, площ преди промяната: 
16 796 кв. м, площ след промяната: 16 796 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.63.2: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Недю Игнатов Недев, площ: 17 696 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.63.3: друг 
вид дървопроизводителна гора, собственост на 
Цаню Петров Тодоров, площ преди промяната: 
23 595 кв. м, площ след промяната: 23 596 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.63.4: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Елена и Иван Маневи Атанасови, площ преди 
промяната: 14 097 кв. м, площ след промяната: 
14 095 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.63.13: 
друг вид дървопроизводителна гора, собстве-
ност на МЗГ – НУГ, площ преди промяната:  
15 746 кв. м, площ след промяната: 14 763 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.33.105: 
нива, собственост на Васила Христова Добрева, 
Пенка Тихолова Петкова и Анка Тихолова Сла-
вова, площ преди промяната: 21 кв. м, площ след 
промяната: 19 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 27526.33.186: 
нива, собственост на Стефан и Бона Скрежеви, 
площ преди промяната: 313 кв. м, площ след 
промяната: 310 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.33.287: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 2581 кв. м, площ след 
промяната: 2570 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.34.90: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промя-
ната: 173 кв. м, площ след промяната: 133 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.34.281: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 1232 кв. м, площ след промяната: 
1241 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.66.11: 
друг вид дървопроизводителна гора, собстве-
ност на Кметство – с. Плачковци, площ преди 
промяната: 30 431 кв. м, площ след промяната: 
30 461 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.33: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1653 кв. м, площ след промяната: 1631 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.37: 
пасище, собственост на Петко Петров Калешков, 
площ: 1142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.87: 
пасище, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 617 кв. м, площ след промя-
ната: 521 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.88: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 2966 кв. м, площ след промяната: 
2982 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.89: 
пасище, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 4727 кв. м, площ след промя-
ната: 4652 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.144: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 7996 кв. м, площ след промяната: 
7503 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.145: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 690 кв. м, площ след промяната: 822 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.149: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
7380 кв. м, площ след промяната: 7834 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.151: 
пасище, собственост на Тотю Ненков Тотев, 
площ: 1605 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.155: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
4134 кв. м, площ след промяната: 4138 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.41: 
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 672 кв. м, площ 
след промяната: 716 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.96: 
ливада, собственост на Дамян Добрев Дамянов, 
площ преди промяната: 256 кв. м, площ след 
промяната: 243 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.97: 
ливада, собственост на Дамян Цанев Дамянов, 
площ преди промяната: 496 кв. м, площ след 
промяната: 69 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.99: 
ливада, собственост на Васила Иванова Дамяно-
ва, площ преди промяната: 823 кв. м, площ след 
промяната: 839 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.102: 
ливада, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 988 кв. м, площ след промя-
ната: 951 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.105: 
ливада, собственост на Дамян Йовчев Дамянов, 
площ: 1018 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.106: 
ливада, собственост на „Гуглевци“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 649 кв. м, площ след промя-
ната: 642 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.13.67: 
ливада, собственост на Миньо Иванов Кънъков, 
площ преди промяната: 3980 кв. м, площ след 
промяната: 3142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.13.151: за 
местен път, Община Трявна, площ преди промя-
ната: 322 кв. м, площ след промяната: 320 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.13.27: 
ливада, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 395 кв. м, площ след промя-
ната: 378 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.13.144: за 
местен път, Община Трявна, площ преди промя-
ната: 2952 кв. м, площ след промяната: 2945 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.13.114: 
ливада, собственост на Ради Цанев Недев, площ: 
109 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.20.125: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 3299 кв. м, площ след 
промяната: 3398 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.15.66: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 6917 кв. м, площ след 
промяната: 6924 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.18.15: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 2661 кв. м, площ след промяната: 749 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.18.18: 
ливада, собственост на Петко Манев Колев, площ 
преди промяната: 729 кв. м, площ след промя-
ната: 699 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.18.100: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяна-
та: 2717 кв. м, площ след промяната: 2679 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.59.3: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на „Стил – МС“ – ООД, площ преди промяната: 
24 575 кв. м, площ след промяната: 23 396 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.22.104: 
ливада, собственост на Христо Димитров Венков, 
площ: 10 004 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.22.107: 
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1652 кв. м, площ 
след промяната: 1355 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.22.109: 
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1560 кв. м, площ 
след промяната: 1168 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.24.177: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Симеон Йовчев Кънчев, площ преди промяната: 
953 кв. м, площ след промяната: 671 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 27526.24.179: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Иван Стефанов Матев, площ преди промяната: 
768 кв. м, площ след промяната: 555 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.24.180: 
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1474 кв. м, площ 
след промяната: 997 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.24.181: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 2392 кв. м, площ след промяната: 
1616 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.24.183: 
дере, собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 13 107 кв. м, площ след промяната: 
13 006 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.24.185: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 9346 кв. м, площ след 
промяната: 9321 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.29.190: 
пасище, собственост на Димитър Тихов Митев, 
площ: 387 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.29.199: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост 
на Община Трявна, площ преди промяната: 
2952 кв. м, площ след промяната: 2970 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.29.219: 
дере, собственост на Община Трявна, площ пре-
ди промяната: 2553 кв. м, площ след промяната: 
2323 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.30.68: 
пасище, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 9344 кв. м, площ след промя-
ната: 9152 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.30.69: 
пасище, собственост на Ганьо Тодоров Ганев, 
площ: 86 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.30.70: 
пасище, собственост на Петко Цанев Сираков, 
площ преди промяната: 131 кв. м, площ след 
промяната: 191 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.30.71: 
пасище, собственост на Боню Христов Христов, 
площ: 113 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.30.72: 
пасище, собственост на Иван Колев Баланов, 
площ: 107 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.30.73: 
пасище, собственост на Христо Георгиев Пенчев, 
площ: 74 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.30.219: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 2881 кв. м, площ след промяната: 
2473 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.30.234: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 8459 кв. м, площ след 
промяната: 7637 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.31.36: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост 
на Община Трявна, площ преди промяната: 
7695 кв. м, площ след промяната: 7276 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.31.249: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 2370 кв. м, 
площ след промяната: 2621 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.31.252: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 1519 кв. м, площ след промяната: 
1515 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.31.296: 
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Си-
меон Иванов Симеонов, площ преди промяната: 
1200 кв. м, площ след промяната: 1202 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.31.297: 
незастроен имот за жилищни нужди, няма данни 
за собственост, площ преди промяната: 751 кв. м, 
площ след промяната: 740 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.31.298: 
данни преди промяната: водно течение, река, 
площ: 501 кв. м, данни след промяната: за друг 
вид озеленени площи, площ: 125 кв. м, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 27526.33.244: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 617 кв. м, 
площ след промяната: 759 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27526.37.248: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 4193 кв. м, 
площ след промяната: 4170 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 27526.36.259: 

площ: 347 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.36.260: 
площ: 261 кв. м, дере, собственост на Община 
Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.40.126: 
площ: 1186 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 27526.40.214: 
площ: 2010 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.33.285: 
площ: 5450 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.33.286: 
площ: 109 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.143: 
площ: 95 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 27526.11.154: 
площ: 825 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.13.28: 
площ: 1008 кв. м, ливада, собственост на Община 
Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.13.145: 
площ: 366 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.13.56: 
площ: 41 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.13.115: 
площ: 1106 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.20.126: 
площ: 1355 кв. м, дере, собственост на Община 
Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.20.127: 
площ: 1466 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;
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поземлен имот с идентификатор 27526.20.128: 
площ: 457 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.24.182: 
площ: 787 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.29.220: 
площ: 286 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.30.222: 
площ: 2139 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.30.242: 
площ: 1005 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Димитър Георгиев Краставичаров;

поземлен имот с идентификатор 27526.30.270: 
площ: 1722 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.31.201: 
площ: 6589 кв. м, водно течение, река, собственост 
на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 27526.33.245: 
площ: 483 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.23.207: 
площ: 422 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.40.211: 
площ: 453 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 27526.23.206: 
площ: 11 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Трявна.

III. С. Престой, EKATTE 58284, община Трявна, 
одобрени със Заповед № РД-18-435 от 20.06.2019 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 58284.66.87: 

площ: 311 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 58284.66.88: 
площ: 985 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 58284.66.89: 
площ: 1175 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 58284.27.25: 
площ: 464 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 58284.26.168: 
площ: 3456 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 58284.71.151: 
площ: 109 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.137: 
площ: 74 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58284.49.37: 
площ: 62 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58284.41.26.1: площ: 
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 58284.77.82: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 1198 кв. м, площ след 
промяната: 1193 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.66.34: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 2644 кв. м, площ след промяната: 
1152 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.66.86: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 6298 кв. м, площ след 
промяната: 4015 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.40.44: 
пасище, собственост на Кунка Тотева Манева, 
площ: 2723 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.40.45: 
пасище, собственост на Богдан Грозев Тодоров, 
площ: 1547 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.40.49: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 872 кв. м, площ след промяната: 755 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.40.63: 
пасище, собственост на Манка Колева Димитрова, 
площ: 3019 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.40.128: 
пасище, собственост на Манка Колева Димитрова, 
площ: 1718 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.40.156: 
изоставено трайно насаждение, собственост на 
Кольо Димитров Николов, площ преди промяна-
та: 1399 кв. м, площ след промяната: 1408 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.810.73: 
пасище, собственост на Манка Колева Димитро-
ва, площ преди промяната: 298 кв. м, площ след 
промяната: 210 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.27.1: 
овощна градина, собственост на Цана Тотева 
Цанева, площ: 2511 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.27.23: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 7884 кв. м, площ след промяната: 6813 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.29.84: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 3713 кв. м, площ след 
промяната: 3722 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.26.166: 
неизползвана нива (угар, орница), собственост 
на Община Трявна, площ преди промяната: 
1314 кв. м, площ след промяната: 1309 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.29.1: 
ливада, собственост на Цаню Колев Цанев, площ 
преди промяната: 1436 кв. м, площ след промя-
ната: 1365 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.29.39: 
ливада, собственост на Ивайло Димов Тотев, 
площ преди промяната: 500 кв. м, площ след 
промяната: 466 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.34.8: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 3124 кв. м, площ след промяната: 
2817 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.71.3: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 3720 кв. м, площ след 
промяната: 3666 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.71.81: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1433 кв. м, площ след промяната: 1350 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.71.83: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 3994 кв. м, площ след промяната: 
3988 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.71.84: 
овощна градина, собственост на Иван Цанев 
Атанасов, площ: 6408 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.71.86: 
овощна градина, собственост на „Ню Бенет“ –  
ЕООД, площ: 4755 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 58284.71.101: 
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, 
площ преди промяната: 894 кв. м, площ след 
промяната: 887 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.71.102: 
овощна градина, собственост на Рада и Стойно 
Митев Стойнов, площ: 5425 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.71.150: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 1687 кв. м, площ след 
промяната: 1713 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.4: 
за друг вид застрояване, собственост на Община 
Трявна, площ преди промяната: 1166 кв. м, площ 
след промяната: 1147 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.5: 
овощна градина, собственост на Ивайло Савчев 
Савчев, площ преди промяната: 176 кв. м, площ 
след промяната: 194 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.6: 
ливада, собственост на Мариян Иванчев Батак-
лиев, площ преди промяната: 240 кв. м, площ 
след промяната: 245 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.7: 
овощна градина, собственост на Мариян Иванчев 
Батаклиев, площ: 271 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.11: 
за друг вид застрояване, собственост на Община 
Трявна, площ преди промяната: 876 кв. м, площ 
след промяната: 857 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.12: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 773 кв. м, площ след промя-
ната: 792 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.26: за 
друг вид застрояване, собственост на Здравко Пет-
ков Радулов, площ преди промяната: 1328 кв. м, 
площ след промяната: 1363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.37: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 64 кв. м, площ след промяната: 45 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.39: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 45 кв. м, площ след промяната: 43 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.43: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 372 кв. м, площ след промяната: 298 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.51: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 177 кв. м, площ след промя-
ната: 193 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.52: 
за друг вид застрояване, собственост на Община 
Трявна, площ преди промяната: 836 кв. м, площ 
след промяната: 820 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.53: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 142 кв. м, площ след промя-
ната: 145 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.54: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 37 кв. м, площ след промяна-
та: 34 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.68: 
нива, собственост на Пеню Николов Пенев, площ 
преди промяната: 1759 кв. м, площ след промя-
ната: 1764 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.69: 
нива, собственост на Иван Вълчев Бонев, площ 
преди промяната: 1645 кв. м, площ след промя-
ната: 1565 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.70: 
нива, собственост на Димо Грозев Георгиев, 
площ преди промяната: 1419 кв. м, площ след 
промяната: 1179 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.72: 
нива, собственост на Грозьо Иванов Мазников, 
площ преди промяната: 894 кв. м, площ след 
промяната: 964 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.73: 
нива, собственост на Ганка Иванова Трифонова, 
площ преди промяната: 300 кв. м, площ след 
промяната: 303 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.74: 
нива, собственост на Стойко Манолов Кънчев, 
площ преди промяната: 299 кв. м, площ след 
промяната: 205 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.75: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 101 кв. м, площ след промяната: 379 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.76: 
нива, собственост на Пламен Михайлов Павлов, 
площ преди промяната: 237 кв. м, площ след 
промяната: 320 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.77: 
нива, собственост на Пламен Михайлов Павлов, 
площ преди промяната: 803 кв. м, площ след 
промяната: 776 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.92: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 26 кв. м, площ след промяната: 38 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.41.157: 
водоем, собственост на Община Трявна, площ 
преди промяната: 110 кв. м, площ след промя-
ната: 114 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.42.74: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 10 804 кв. м, площ след 
промяната: 10 801 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.45.1: 
ливада, собственост на Тота Денчева Енчева, 
площ преди промяната: 2266 кв. м, площ след 
промяната: 2340 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.45.9: 
ливада, собственост на Симеон Станчев Симе-
онов, площ преди промяната: 908 кв. м, площ 
след промяната: 913 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.45.10: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 921 кв. м, площ след промяната: 422 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.45.39: 
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2023 кв. м, площ 
след промяната: 2038 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.45.89: 
гробищен парк, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 1060 кв. м, площ след 
промяната: 1529 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.46.1: 
ливада, собственост на Цветан Недялков Иванов, 
площ преди промяната: 299 кв. м, площ след 
промяната: 287 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.46.3: 
ливада, собственост на Мартин Митков Кожу-
харов, площ преди промяната: 1789 кв. м, площ 
след промяната: 1777 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.46.137: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Трявна, площ преди промя-
ната: 464 кв. м, площ след промяната: 471 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 58284.47.58: 
за друг обществен обект, комплекс, собственост 
на Драгомир Пламенов Недев и Петър Пламенов 
Недев, площ: 850 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.47.148: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 1082 кв. м, площ след промяната: 
1084 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.49.1: 
ливада, собственост на Иван Димитров Желев, 
Цана, Иван и Марко Иванов Аша., площ преди 
промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 
498 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58284.49.143: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Трявна, площ преди промяната: 
386 кв. м, площ след промяната: 324 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 58284.27.168: 

площ: 137 кв. м, неизползвана нива (угар, орница), 
собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 58284.26.41: 
площ: 1032 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 58284.26.75: 
площ: 3475 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Трявна.

IV. С. Фъревци, EKATTE 76220, община Трявна, 
одобрени със Заповед № РД-18-438 от 21.06.2019 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 76220.51.21: 

площ: 1201 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; 
поземлен имот с идентификатор 76220.51.22: 

площ: 212 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 76220.210.169: 
площ: 253 кв. м, овощна градина, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 76220.225.375: 
площ: 5061 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 76220.226.358: 
площ: 449 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 76220.213.20: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 928 кв. м, площ след промяната: 921 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.213.262: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 1225 кв. м, площ след 
промяната: 1231 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.214.6: 
нива, собственост на Георги Христов Пашов, 
площ преди промяната: 2465 кв. м, площ след 
промяната: 2224 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.214.9: 
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 183 кв. м, площ след промя-
ната: 57 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.214.237: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 2624 кв. м, площ след промяната: 
2371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.246.16: 
нива, собственост на Христо Маринов Маринов, 
площ: 830 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.246.35: 
ливада, собственост на Златка Данаилова Доне-
ва-Цанева, площ: 1809 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.247.206: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
1026 кв. м, площ след промяната: 549 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.247.16: 
нива, собственост на Никола Пенчев Василев, 
площ преди промяната: 14 313 кв. м, площ след 
промяната: 14 312 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.234.249: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Трявна, площ преди промя-
ната: 885 кв. м, площ след промяната: 880 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.235.10: 
нива, собственост на Недьо Коев Недев, площ 
преди промяната: 1545 кв. м, площ след промя-
ната: 1545 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.236.9: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 8390 кв. м, площ след промяната: 
8266 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.236.357: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Трявна, площ преди промя-
ната: 766 кв. м, площ след промяната: 802 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.243.1: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 2499 кв. м, площ след промяната: 
2565 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.243.250: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Трявна, площ преди промя-
ната: 281 кв. м, площ след промяната: 304 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.244.2: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 14 735 кв. м, площ след промяната:  
14 652 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.243.121: 
иглолистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ 
преди промяната: 2407 кв. м, площ след промя-
ната: 2406 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.237.31: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 2909 кв. м, площ след промяната: 
2229 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.237.324: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Трявна, площ преди промя-
ната: 508 кв. м, площ след промяната: 429 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.60.4: 
пасище, собственост на Валери Григориевич 
Ефремов, площ преди промяната: 15 696 кв. м, 
площ след промяната: 15 697 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.60.261: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 1019 кв. м, площ след промяната: 
1018 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.61.100: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Трявна, площ преди промя-
ната: 911 кв. м, площ след промяната: 898 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.51.9: 
пасище, собственост на Иван Димов Кънчев, 
площ: 9015 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 76220.51.10: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 12 980 кв. м, площ след промяната:  
13 300 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.51.14: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 4408 кв. м, площ след промяната: 
1522 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.51.100: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Трявна, площ преди 
промяната: 4170 кв. м, площ след промяната: 
4165 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.303.3: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 4988 кв. м, 
площ след промяната: 4909 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.215.43: 
овощна градина, собственост на Елеонора Ва-
нева Събева-Ромбаут, площ преди промяната: 
1642 кв. м, площ след промяната: 1641 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.215.50: 
нива, собственост на Грозю Стоев Грозев, площ 
преди промяната: 722 кв. м, площ след промя-
ната: 718 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.215.51: 
нива, собственост на Койчо Поп Иванов Димов, 
площ: 348 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.215.62: 
ливада, собственост на Боньо Попиванов Димов, 
площ преди промяната: 3705 кв. м, площ след 
промяната: 3708 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.215.63: 
нива, собственост на Станю Христов Станев, 
площ: 454 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.215.64: 
нива, собственост на Христо Калчев Христов, 
площ преди промяната: 458 кв. м, площ след 
промяната: 461 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.215.65: 
нива, собственост на Петко Калчев Станев, площ 
преди промяната: 448 кв. м, площ след промя-
ната: 449 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.215.66: 
овощна градина, собственост на Боньо Попиванов 
Димов, площ: 1011 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.215.67: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 118 кв. м, площ след промяната: 102 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.215.154: 
гробищен парк, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 836 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.215.27: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 314 кв. м, площ след промяната: 298 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.216.36: 
нива, собственост на Стоян Пейков Стоянов, 
площ преди промяната: 4835 кв. м, площ след 
промяната: 4843 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.216.153: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Трявна, площ преди промя-
ната: 665 кв. м, площ след промяната: 655 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.225.167: 
за местен път, собственост на Община Трявна, 
площ преди промяната: 9137 кв. м, площ след 
промяната: 8680 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.225.169: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 18 718 кв. м, 
площ след промяната: 18 680 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.215.273: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Трявна, площ преди промя-
ната: 809 кв. м, площ след промяната: 866 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.311.10: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 7999 кв. м, 
площ след промяната: 7941 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.236.2: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1395 кв. м, площ след промяната: 1220 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76220.236.331: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Трявна, площ преди промя-
ната: 426 кв. м, площ след промяната: 449 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 76220.236.331: 

площ: 426 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 76220.236.13: 
площ: 49 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 76220.210.32: 
площ: 259 кв. м, овощна градина, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 76220.210.37: 
площ: 132 кв. м, овощна градина, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 76220.224.1: 
площ: 277 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 76220.224.3: 
площ: 141 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 76220.225.46: 
площ: 5776 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Трявна;

поземлен имот с идентификатор 76220.225.157: 
площ: 35 кв. м, за друг вид застрояване, собстве-
ност на Община Трявна.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имота.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

7433

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РЕШЕНИЕ № 891 
от 27 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6, 
чл. 136, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ и чл. 25 от 
Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, чл. 5, 
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от Правилника 
за организацията и дейността на Общинския 
съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската администрация, 
Общинският съвет – Кюстендил, реши:

Одобрява проекта за частично изменение на 
общия устройствен план на община Кюстендил 
в обхвата на проектен ПИ 66891.27.6, част от 
ПИ 66891.27.1, местност Герена по КККР на 
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землището на с. Скриняно, община Кюстендил, 
съгласно което територията на имота попада в 
предимно производствена устройствена зона (Пп) 
с конкретно предназначение – за фотоволтаична 
електроцентрала, като параметрите на застрояване 
са съобразени с изискванията на чл. 25 от Наред-
ба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, със следните 
устройствени показатели и характеристики:

начин на застрояване – свободно (е);
максимална височина – до 3 ет. (до 10 м);
плътност на застрояване – от 40 % до 80 %;
минимална озеленена площ – 20 %, като една 

трета от нея трябва да бъде осигурена за озеле-
няване с дървесна растителност;

интензивност за застрояване (Кинт.) – от 1,0 
до 2,5.

Решението подлежи на оспорване пред Ад-
министративния съд – Кюстендил, по реда на 
чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Председател:  
И. Андонов

7498

2. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-75 
от 21.11.2022 г. за обект: „Ремонт, преустройство 
и промяна предназначението на част от сграда 
„Столова“ с идентификатор 10135.5501.94.3 в 
„Център за професионално обучение“ и „Офиси“, 
намиращ се в УПИ V-86, 87, поземлен имот с 
идентификатор 10135.5501.94 по КККР на гр. Вар-
на, кв. 1 по плана на ЮПЗ, гр. Варна – част от 
територията на КРЗ „Одесос“. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж 
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
7484

13. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Велико Търново, офис 
Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с 
постановление за възлагане на недвижим имот с 
изх. № С220015-091-0001280/10.11.2022 г. възлага 
на „Радмари Груп“ – ЕООД, адрес: гр. Червен 
бряг, ул. Сава Младенова № 11, следния недви-
жим имот: УПИ, поземлен имот със следните 
идентификатори: 80501.807.183; 80501.807.185; 
80501.807.186 и 80501.807.187, намиращ се в 
гр. Червен бряг, бул. Европа № 4, отделен с ПУП 
от имот с идентификатор 80501.807.164, с площ 
47 723 кв. м, намиращ се в гр. Червен бряг, община 
Червен бряг, област Плевен – индустриална зона, 
придобит с акт за частна общинска собственост, 
при граници и съседи на имот с идентифика-
тор 80501.807.183: 80501.807.101, 80501.807.102, 
80501.807.103, 80501.807.104, 80501.807.113, 
80501.807.115, 80501.807.165, 80501.807.185, 
80501.807.186, 80501.807.187; граници и съседи на 
имот с идентификатор 80501.807.185: 80501.807.101, 
80501.807.106 , 80501.807.165, 80501.807.183, 
80501.807.184, 80501.807.186; граници и съседи на 
имот с идентификатор 80501.807.186: 80501.807.101, 
80501.807.107, 80501.807.183, 80501.807.185, 
80501.807.187; граници и съседи на имот с иденти-

фикатор 80501.807.187: 80501.807.107, 80501.807.108, 
80501.807.113, 80501.807.183, 80501.807.186, и построе-
ните в него 31 броя сгради, както следва: 1. сграда, 
КИД 80501.807.183.4, площ по док. – 327 кв. м, 
гр. Червен бряг, бул. Европа № 4; 2. сграда, 
КИД 80501.807.185.2, складова база, площ по 
док. – 126 кв. м, гр. Червен бряг, бул. Европа № 4; 
3. сграда, КИД 80501.807.183.1, административна, 
делова сграда, площ по док. – 242 кв. м, гр. Чер-
вен бряг, бул. Европа № 4; 4. производствена 
(промишлена) сграда, КИД 80501.807.183.5, площ 
по док. – 143 кв. м, гр. Червен бряг, бул. Европа 
№ 4; 5. производствена (промишлена) сграда, КИД 
80501.807.183.11, площ по док. – 96 кв. м, гр. Чер-
вен бряг, бул. Европа № 4; 6. производствена (про-
мишлена) сграда, КИД 80501.807.183.19, разтова-
рище готова продукция, площ по док. – 833 кв. м, 
гр. Червен бряг, бул. Европа № 4; 7. производствена 
(промишлена) сграда, КИД 80501.807.185.3, площ 
по док. – 450 кв. м, гр. Червен бряг, бул. Европа 
№ 4; 8. сграда, КИД 80501.807.185.1, складова 
база, площ по док. – 332 кв. м, гр. Червен бряг, 
бул. Европа № 4; 9. производствена (промиш-
лена) сграда, КИД 80501.807.183.13, площ по 
док. – 313 кв. м, гр. Червен бряг, бул. Европа № 4; 
10. производствена (промишлена) сграда, КИД 
80501.807.185.6, площ по док. – 519 кв. м, гр. Чер-
вен бряг, бул. Европа № 4; 11. производствена 
(промишлена) сграда, КИД 80501.807.183.10, площ 
по док. – 191 кв. м, гр. Червен бряг, бул. Европа 
№ 4; 12. сграда, КИД 80501.807.183.7, култова ре-
лигиозна сграда, площ по док. – 34 кв. м, гр. Чер-
вен бряг, бул. Европа № 4; 13. производствена 
(промишлена) сграда, КИД 80501.807.185.5, площ 
по док. – 284 кв. м, гр. Червен бряг, бул. Европа 
№ 4; 14. производствена (промишлена) сграда, 
КИД 80501.807.183.17, тунелна пещ, площ по 
док. – 2010 кв. м, гр. Червен бряг, бул. Европа 
№ 4; 15. сграда, КИД 80501.807.183.2, сграда за 
обществено хранене, площ по док. – 176 кв. м, 
гр. Червен бряг, бул. Европа № 4; 16. сграда, 
КИД 80501.807.185.10, складова база, площ по 
док. – 8 кв. м, гр. Червен бряг, бул. Европа № 4; 
17. производствена (промишлена) сграда, КИД 
80501.807.183.18, площ по док. – 12 кв. м, гр. Чер-
вен бряг, бул. Европа № 4; 18. производствена 
(промишлена) сграда, КИД 80501.807.183.6, площ 
по док. – 28 кв. м, гр. Червен бряг, бул. Европа 
№ 4; 19. сграда, КИД 80501.807.183.20, промишле-
на сграда, разтоварище готова продукция, площ 
по док. – 453 кв. м, гр. Червен бряг, бул. Европа 
№ 4; 20. производствена (промишлена) сграда, 
КИД 80501.807.183.9, рингова пещ, площ по 
док. – 3367 кв. м, гр. Червен бряг, бул. Европа 
№ 4; 21. производствена (промишлена) сграда, 
КИД 80501.807.183.8, площ по док. – 25 кв. м, 
гр. Червен бряг, бул. Европа № 4; 22. сграда, 
КИД 80501.807.185.4, складова база, площ по 
док. – 81 кв. м, гр. Червен бряг, бул. Европа 
№ 4; 23. сграда, КИД 80501.807.183.12, площ по 
док. – 258 кв. м, гр. Червен бряг, бул. Европа 
№ 4; 24. гараж, КИД 80501.807.183.3, площ по 
док. – 47 кв. м, гр. Червен бряг, бул. Европа 
№ 4; 25. производствена (промишлена) сграда, 
КИД 80501.807.183.21, закрит склад за готова 
продукция, площ по док. – 221 кв. м, гр. Чер-
вен бряг, бул. Европа № 4; 26. сграда, КИД 
80501.807.185.7, административна, делова сграда, 
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направление 2.2. История и археология, научна 
специалност „История на България“ (Тракий-
ският въпрос след 1878 г.), за нуждите на секция 
„История на българския национален въпрос“, със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Условията за участие в конкурса са 
определени в Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени и за заемане на 
академични длъжности в Института за историчес-
ки изследвания при БАН. Документи – в отдел 
„Човешки ресурси“ на института: 1113 София, 
бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 
319, тел.: 0899 09 02 16; 02 979 63 84.
7475

74а. – Институтът за исторически изследвания 
при БАН – София, обявява конкурс за заемане 
на академичната длъжност главен асистент по 
професионално направление 2.2. История и ар-
хеология, научна специалност „Нова и най-нова 
обща история“ (Съвременна история и полити-
ческо развитие на Северна Европа), за нуждите 
на секция „История на света и международните 
отношения в ново и най-ново време“, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Условията за участие в конкурса са определени в 
Правилника за условията и реда за придобиване 
на научни степени и за заемане на академични 
длъжности в Института за исторически изслед-
вания при БАН. Документи – в отдел „Човешки 
ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шип-
ченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 
0899 09 02 16; 02 979 63 84.
7476

5. – Община Балчик на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граж-
дани и юридически лица, че с Решение № 634, 
протокол № 37 от заседание на Общинския съ-
вет – Балчик, проведено на 20.10.2022 г., е одобрен 
ПУП – парцеларен план за захранващ водопровод 
за поливна система от ПИ 0673.502.93 по КК 
на с. Брястово до ПИ 18160.69.24, 18160.69.25, 
18160.69.35 и 18160.70.9 по КК на с. Гурково, об-
щина Балчик, и придружаващата план-схема в 
обхвата на урбанизираните територии. Справка 
и допълнителна информация може да получите 
в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На 
основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Балчик пред 
Административния съд – Добрич. 
7481

16. – Община Велико Търново на основание 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 1143 
от протокол № 46 от заседание на Общинския 
съвет от 27.10.2022 г. е одобрен проект за частично 
изменение на подробен устройствен план – план 
за регулация и план за застрояване в обхвата 
на УПИ VІІІ-32, УПИ ХХІІ-33 от кв. 6 и улица 
с о.т. 18-19-21-20 по плана на с. Миндя, община 
Велико Търново: заличаване на съществуващите 
УПИ ХІІІ-32 и УПИ ХІV-33 от кв. 5 съгласно 
отразените върху проекта зачерквания със зелен 
цвят; заличаване на част от нереализирана улица 
между о.т. 18-19-21-20 съгласно отразените върху 
графичната част на проекта зачерквания; зали-
чаване на съществуващи УПИ VІІІ-32 и УПИ 
ХХІІ-33 от кв. 6 съгласно отразените върху гра-
фичната част на проекта зачерквания; образуване 

площ по док. – 344 кв. м, гр. Червен бряг, бул. Ев-
ропа № 4; 27. сграда, КИД 80501.807.185.9, складова 
база, площ по док. – 27 кв. м, гр. Червен бряг, 
бул. Европа № 4; 28. производствена (промишлена) 
сграда, КИД 80501.807.183.16, тунелна пещ, площ 
по док. – 1124 кв. м, гр. Червен бряг, бул. Европа 
№ 4; 29. склад за въглища, КИД 80501.807.183.15, 
площ по документ – 297 кв. м, гр. Червен бряг, 
бул. Европа № 4; 30. главен корпус машинно отде-
ление – промишлена сграда, КИД 80501.807.183.14 
и 80501.807.185.11, площ – 1596 кв. м, гр. Червен 
бряг, бул. Европа № 4; 31. ремонтна работилница, 
КИД 80501.807.185.8, площ – 104 кв. м, гр. Червен 
бряг, бул. Европа № 4, за сумата 746 990 лв. Соб-
ствеността преминава у купувача от датата на 
постановлението и същото подлежи на вписване 
от съдията по вписванията при районния съд по 
местонахождението на имота.
7502

21. – Химикотехнологичният и металургичен 
университет – София, обявява конкурси за: редов-
ни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 г. 
по следните научни специалности: 3.7. Админи-
страция и управление (Икономика и управле-
ние) – трима; 4.2. Химически науки (Органична 
химия) – един; 4.2. Химически науки (Химия 
на високомолекулярните съединения) – един; 
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 
(Теория на автоматичното управление) – един; 
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 
(Автоматизация на инженерния труд и системи 
за автоматизирано проектиране) – двама; 5.2. 
Електротехника, електроника и автоматика (Ав-
томатизирани системи за обработка на информа-
ция и управление) – двама; 5.2. Електротехника, 
електроника и автоматика (Автоматизация на 
производството) – един; 5.6. Материали и ма-
териалознание (Приложна механика) – двама; 
5.6. Материали и материалознание (Материа-
лознание и технология на машиностроителните 
материали) – един; 5.9. Металургия (Металургия 
на цветните и редките метали) – един; 5.9. Мета-
лургия (Металургична топлотехника) – един; 5.9. 
Металургия (Технологии, машини и системи за 
обработка чрез пластично деформиране) – един; 
5.10. Химични технологии (Химично съпротивле-
ние на материалите и защита от корозия) – един; 
5.10. Химични технологии (Технология на обув-
ното производство) – един; 5.10. Химични тех-
нологии (Технология на каучук и гума) – един; 
5.10. Химични технологии (Технология на финия 
органичен и биохимичен синтез) – един; 5.11. 
Биотехнологии (Технология на биологично актив-
ните вещества) – един; 5.13. Общо инженерство 
(Системи и устройства за опазване на околната 
среда) – един; 5.13. Общо инженерство (Техноло-
гия за пречистване на водите) – двама, всички 
редовно обучение; 5.10. Химични технологии 
(Технология, механизация и автоматизация на 
целулозната и хартиената промишленост) – един, 
задочно обучение. Документи се приемат 2 месеца 
от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ 
в ХТМУ, бул. Св. Климент Охридски № 8, сграда 
„А“, етаж 2, кабинет № 205, тел.: 02/81 63 136 и 
02/81 63 120.
7477

74. – Институтът за исторически изследвания 
при БАН – София, обявява конкурс за заемане на 
академичната длъжност доцент по професионално 
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на нови УПИ ХV-32 по имотните граници на ПИ 
32 и УПИ ХVІ-33 от кв. 6 по имотните граници 
на ПИ 33 съгласно отразените върху графичната 
част на проекта зачерквания; създаване на нова 
обслужваща улица с ширина 3,50 м за сметка на 
част от ПИ 32 и нова о.т. 19а между новообра-
зуваните УПИ ХV-32 и УПИ ХХІІ-33 от кв. 5 и 
УПИ VІІ-31 от кв. 6 съгласно отразените върху 
графичната част на проекта линии и щриховки с 
кафяв цвят. На основание чл. 215 от ЗУТ реше-
нието подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ чрез кмета 
на община Велико Търново пред Администра-
тивния съд – Велико Търново.
7478

17. – Община Велико Търново на основание 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 1144 от 
протокол № 46 от заседание на Общинския съвет 
от 27.10.2022 г. е одобрен проект за частично изме-
нение на подробен устройствен план – парцеларен 
план за обект: Вътрешна канализационна мрежа 
с ПСОВ в Къпиновски манастир „Свети Никола“ 
в частта на ПИ с идентификатори: 10553.159.1, 
10553.159.11 и ПИ 10553.159.10 по КККР на с. Вел-
чево, община Велико Търново. На основание 
чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез кмета на община Велико Търново 
пред Административния съд – Велико Търново.
7497

1. – Община Димово на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изме-
нение на подробен устройствен план (парцеларен 
план – ИПУП (ПП) за трасе на нова жп линия 
Видин – Медковец на територията на община 
Димово, землище с. Извор, както и изменение 
на подробен устройствен план (част от план за 
регулация ИПУП (ПР) на част от урбанизираната 
територия на с. Лагошевци, както следва: ИПУП 
(ПП) – землище с. Извор, ЕКАТТЕ 32370, община 
Димово; ИПУП (ПР) – с. Лагошевци, ЕКАТТЕ 
43027, община Димово. Проектите са публикувани 
на интернет страницата на общината и са на раз-
положение и на хартиен носител за запознаване 
от заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ всеки 
работен ден от 9 до 16,30 ч. в техническата служба 
на общинската администрация – гр. Димово. 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 – гр. Димово.
7487

9. – Община Момчилград на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
изменение на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен 
план – план за регулация и застрояване) на УПИ I,  
УПИ VII, УПИ XIV и УПИ XV в квартал 53 
по ПУП на Момчилград (изменение на плана 
за регулация и плана за улична регулация) с 
възложител Община Момчилград. Проектът е 
изложен в сградата на общинската администра-
ция, стая № 23. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
7491

9. – Община Монтана на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен 
за проучване проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за кабелно ел. захранване 
НН от ново електромерно табло в поземлен имот 
(ПИ) с идентификатор 14180.5.18 по кадастрална-
та карта на с. Габровница, община Монтана, и 
план-схема по улица между о.т. 140-141-142-172 до 
УПИ V, кв. 31 по действащия ПУП на с. Габров-
ница, община Монтана. В едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
сованите лица могат да прегледат плана в стая 
№ 312, ет. 3 на Община Монтана и да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
7496

1. – Община Плевен на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите соб-
ственици в м. Стража, землището на гр. Плевен, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план на елементите на тех-
ническата инфраструктура за прокарване на 
трасе на водопровод до ПИ с идентификатори 
56722.701.2216; 701.2210; 701.2966; 701.2179; 701.3336; 
701.2054; 701.2908; 701.2149; 701.3155; 701.2255; 
701.2196; 701.2987; 701.2191; 701.2202; 701.2285; 
701.2257 и 701.3338, намиращи се в местността 
Стража в землището на гр. Плевен. Проектът се 
намира в стая № 98 на общината и може да бъде 
прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, 
четвъртък и петък от 9 до 11 ч. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обна-
родването на обявлението в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до информационния център при Община Плевен, 
зала „Катя Попова“.
7493

815. – Община Сандански, област Благоевград, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава 
на заинтересуваните, че е изготвен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) за елементите на техническата инфра-
структура извън границите на урбанизираните 
територии за „Външно ел. захранване до имот с 
идентификатор 20345.9.11, м. Свети Димитър по 
КККР на с. Дебрене, община Сандански, област 
Благоевград. Общата дължина на трасето е 10,16 м, 
от които 9,16 м преминават през поземлени имо-
ти с идентификатори 20345.29.15 – земеделска 
територия с НТП за селскостопански, горски, 
ведомствен път, публична собственост на Община 
Сандански, и 20345.29.10 – земеделска територия 
с НТП за пасище, общинска собственост на Об-
щина Сандански, по КККР на с. Дебрене, община 
Сандански, и 1 м в ПИ 20345.9.11, собственост на 
възложителя. Проектът за ПУП – ПП е изложен в 
стая № 406, ет. ІV в сградата на Община Сандански 
и може да се прегледа от заинтересуваните всеки 
работен ден в определеното приемно време на 
Община Сандански. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
адми нистрация – Сандански.
7492
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266. – Община Симитли на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
на подробен устройствен план – парцеларен 
план на обект: „Местен път“ – с начало от нова 
о.т. 1014 през нова о.т. 1015, през нова о.т. 1016, 
през нова о.т. 1017, през нова о.т. 1018, през нова 
о.т. 1019, през нова о.т. 1020, през нова о.т. 1021, 
през нова о.т. 1022, до нова о.т. 1023 в местност 
Герено по КККР на гр. Симитли, община Сими-
тли. Проектната дължина на предвиденото трасе 
за местен път е 460 м. Засегнати от контура на 
пътя имоти в землището на гр. Симитли са: имот 
№ 66460.209.3 с начин на трайно ползване (НТП) 
нива в м. Герено, собственост на наследници 
на Христо Атанасов Мурджов, засегната площ 
0,099 дка; имот № 66460.209.6 с начин на трайно 
ползване (НТП) нива в м. Герено, собственост на 
наследници на Георги Костадинов, засегната площ 
0,126 дка; имот № 66460.209.7 с начин на трайно 
ползване (НТП) нива в м. Герено, собственост на 
„Агро-Бел 2001“ – ООД, засегната площ 0,179 дка; 
имот № 66460.209.10 с начин на трайно ползване 
(НТП) нива в м. Герено, собственост на Илия 
Йосифов Арнаутски, Христина Въльова Тракий-
ска и Марио Стефанов Боянов, засегната площ 
0,023 дка; имот № 66460.209.11 с начин на трайно 
ползване (НТП) нива в м. Герено, собственост 
на Любомир Стоилов Павлов и наследници на 
Петър Ангелов Памуклийски, засегната площ 
0,162 дка; имот № 66460.209.26 с начин на трайно 
ползване (НТП) нива в м. Герено, собственост 
на наследници на Тодор Цветанов Духарски, 
засегната площ 0,455 дка; имот № 66460.209.30 
с начин на трайно ползване (НТП) за друг вид 
застрояване в м. Герено, собственост на Симе-
он Аврамов Айков, засегната площ 0,043 дка; 
имот № 66460.209.38 с начин на трайно ползване 
(НТП) нива в м. Герено, собственост на Евгени 
Асенов Вакадинов, засегната площ 0,072 дка; 
имот № 66460.209.39 с начин на трайно ползване 
(НТП) нива в м. Герено, собственост на Таня 
Данаилова Васева, засегната площ 0,161 дка; имот 
№ 66460.209.214 с НТП селскостопански, горски 
път, землище гр. Симитли, общинска публична 
собственост, със засегната площ 0,402 дка; имот 
№ 66460.209.225 с начин на трайно ползване 
(НТП) пасище в м. Герено, землище гр. Симитли, 
общинска публична собственост, със засегната 
площ 0,184 дка. Проектът е на разположение в 
техническия отдел в сградата на ОбА – Симитли. 
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до Община Симитли.
7495

1. – Община гр. Твърдица, област Сливен, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за ПУП – парцеларен план 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на населените места и селищ-
ните образувания за обект: „Изграждане на 
нова въздушна линия 20 kV между РОСМ № 30 
в ПИ № 72165.631.82 на ВЛ „Градище“ и РОЦМ 
№ 36 в ПИ № 72165.631.88 на ВЛ „Момчил“ от 
п/ст Твърдица с ликвидиране на ВЛ „Момчил“. 
ПУП – парцеларният план обхваща следните 
имоти по КККР на гр. Твърдица, община Твър-
дица: ПИ № 72165.631.82 и ПИ № 72165.631.88, по 

КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-28 от 
26.02.2010 г. на и.д. на АГКК – публична общинска 
собственост. Проектът е изложен за разглеждане 
в сградата на Община Твърдица. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинската админи-
страция в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“. 
7486

10. – Община Царево на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен 
план) за елементи на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните територии във 
връзка с изграждане на „Обслужващ път с начало 
ПИ 48619.15.3 (общински път Царево – Лозенец) 
до ПИ 48619.15.1006 по КККР на м. Янов егрек, 
гр. Царево, община Царево“. Проектът се съхра-
нява в дирекция „Устройство на територията“ и 
може да бъде предоставен за разглеждане по всяко 
време на работния ден. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародва-
нето в „Държавен вестник“ недоволните могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта. 
7479

Върховният касационен съд, гражданска и 
търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК 
съобщава на интересуващите се страни, че в 
открито съдебно заседание през януари 2023 г. 
ще се разгледат посочените по-долу дела по 
отделения и дати, както следва:

НА 19.01.2023 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 
701/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 373/2021 по описа на Окръжен съд 
Враца, подадена от Венелин Румунов Калинов чрез 
адвокат Георги Вълев, София, ул. Хан Аспарух 60, 
ет. 3, срещу „ЕОС Матрикс“ – ЕООД, чрез 
адвокат Анита Колова, София, бул. Александър 
Малинов 51, ет. 1, офис 19 Б.

Трето гражданско отделение, четвърти състав,  
1199/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 8196/2020 по описа на Софийски градски 
съд, подадена от Прокуратура на Република 
България, София, бул. Витоша 2, ет. 4, срещу 
Стефан Костадинов Арабаджиев чрез адвокат 
Ангел Ангелов, Добрич, ул. Генерал-лейтенант 
Пантелей Киселов 3А, ет. 2, офис 2.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 
1208/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 572/2021 по описа на Окръжен съд 
Варна, подадена от Йорданка Йорданова Цвяткова 
чрез адвокат Величка Джамбазова, Варна, 
ул. Александър Дякович 45, ет. 4, срещу Яни 
Христов Христов чрез адвокат Румяна Добрева, 
Варна, ул. Алеко Константинов 16, ет. 3, офис 9А.

НА 23.01.2023 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, първи състав, 
997/2022, по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 1468/2021 по описа на Окръжен съд Бургас, 
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НА 23.01.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2530/2021, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 212/2021 по описа на Апелативен съд 
Пловдив, подадена от ЗАД „Армеец“ – АД, 
София, ул. Стефан Караджа 2; Мариела Асенова 
Ненчева чрез адвокат Ганчо Толев, Пловдив, 
ул. Четвърти януари 34, ет. 3, офис 8; Христо 
Мирославов Ненчев чрез адвокат Ганчо Толев, 
Пловдив, ул. Четвърти януари 34, ет. 3, офис 8; 
Красен Мирославов Ненчев чрез адвокат Ганчо 
Толев, Пловдив, ул. Четвърти януари 34, ет. 3, 
офис 8, и трета страна Деляна Славова Терзиева, 
Пловдив, ул. Плевен 7, ет. 2, ап. 4.

Първо търговско отделение, 2760/2021, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 1028/2021 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от ЗАД „Армеец“ – АД, София, 
ул. Стефан Караджа 2, срещу Антония Тихомирова 
Димитрова, действаща лично и със съгласието на 
своята майка Зоя Милкова Сашева чрез адвокат 
Ралица Мутафова, София, ул. Цар Асен 1, ет. 4; 
Тейза-Мира Тихомирова Димитрова, действаща 
лично и със съгласието на своята майка Зоя 
Милкова Сашева чрез адвокат Ралица Мутафова, 
София, ул. Цар Асен 1, ет. 4; Ален Тихомиров 
Димитров чрез адвокат Ралица Мутафова, София, 
ул. Цар Асен 1, ет. 4; Румен Тихомиров Димитров 
чрез адвокат Ралица Мутафова, София, ул. Цар 
Асен 1, ет. 4; Данаил Тихомиров Димитров 
чрез адвокат Ралица Мутафова, София, ул. Цар 
Асен 1, ет. 4.

НА 23.01.2023 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, първи състав, 
858/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 768/2021 по описа на Окръжен 
съд Плевен, подадена от Даниела Борисова 
Иванова чрез адвокат Пламен Енчев, Плевен, 
ул. Бъкстон 5, срещу Прокуратура на Република 
България, София, бул. Витоша 2.

НА 24.01.2023 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, трети състав, 
53/2022, по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 5501/2020 по описа на Софийски градски 
съд, подадена от Мирослав Красимиров Тодоров 
чрез адвокат Ралица Илиянова Никушева, София, 
ул. Любен Каравелов 27, ет. 3, срещу Тодор Петров 
Тодоров чрез адвокат Нина Карачубан, София, 
бул. Кн. Мария-Луиза 95, ет. 1, офис 3.

Първо гражданско отделение, трети състав, 
302/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 3162/2020 по описа на Окръжен съд 
Пловдив, подадена от Оля Георгиева Бенева 
чрез адвокат Любомир Николов Мандраджиев, 
Пловдив, ул. Христо Дюкмеджиев 5; Цветомир 
Божидаров Бенев чрез адвокат Любомир Николов 
Мандраджиев, Пловдив, ул. Христо Дюкмеджиев 
5; Жанет Божидарова Бенева-Гаруфа чрез адвокат 
Любомир Николов Мандраджиев, Пловдив, 

подадена от Тонка Радева Брехова чрез адвокат 
Милена Танева Гайдарова, Бургас, ул. Сливница 
31, ет. 1; Радостина Ангелова Проданова чрез 
адвокат Милена Танева Гайдарова, Бургас, 
ул. Сливница 31, ет. 1; Ивелин Ангелов Брехов 
чрез адвокат Милена Танева Гайдарова, Бургас, 
ул. Сливница 31, ет. 1; Даниела Ангелова Брехова 
чрез адвокат Милена Танева Гайдарова, Бургас, 
ул. Сливница 31, ет. 1, срещу Валентина Алексиева 
Гроздева чрез адвокат Иванка Синигерова, 
Бургас, ул. Цар Симеон Първи 102, ет. 1, ап. 2; 
Николай Алексиев Атанасов чрез адвокат Иванка 
Синигерова, Бургас, ул. Цар Симеон Първи 102, 
ет. 1, ап. 2; Петър Иванов Иванов чрез особен 
представител Детелина Костадинова Потерова, 
Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1.

Второ гражданско отделение, първи състав,  
1702/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 294/2021 по описа на Окръжен 
съд Монтана, подадена от Марияна Христова 
Генова чрез адвокат Красимир Иванов Босев, 
Монтана, ул. Васил Левски 15, ет. 2, срещу 
Венцислав Христов Митов чрез адвокат Нели 
Борисова, Монтана, ул. Граф Игнатиев 3а; 
Татяна Харалампиева Митова чрез адвокат Нели 
Борисова, Монтана, ул. Граф Игнатиев 3а; Георги 
Колов Ангелов чрез адвокат Нели Борисова, 
Монтана, ул. Граф Игнатиев 3а; Николай Георгиев 
Ангелов чрез адвокат Нели Борисова, Монтана, 
ул. Граф Игнатиев 3а; Румен Георгиев Ангелов 
чрез адвокат Нели Борисова, Монтана, ул. Граф 
Игнатиев 3а.

НА 23.01.2023 Г. ОТ 10 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, втори състав,  
1584/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 11605/2021 по описа на Софийски 
градски съд, подадена от Райна Методиева 
Караиванова чрез адвокат Десислава Миразчийска, 
София, ул. Ангел Кънчев 6, ет. 1, ап. 3, срещу 
Фонд „Мениджър на финансови инструменти в 
България“ – ЕАД, София, бул. Генерал Едуард 
И. Тотлебен 30 – 32.

Четвърто гражданско отделение, втори състав,  
1743/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 2389/2021 по описа на Окръжен 
съд Варна, подадена от Виктория Петрова 
Георгиева чрез адвокат Владимир Данев, Варна, 
ул. Страхил войвода 14, партер, Адвокатска 
кантора Данев, срещу Петко Ясенов Стоянов 
чрез адвокат Вергиния Аркадиева, Варна, 
бул. Владимир Варненчик 106, офис 6, и страна 
Дирекция „Социално подпомагане – Варна“, 
Варна, ул. Георги Раковски 62.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 
2263/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 2913/2021 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от Радослава Страшимирова 
Георгиева чрез адвокат Дойчин Иванов, София, 
ул. Княз Борис Първи 40, ап. 1, срещу Росица 
Савова Георгиева чрез адвокат Елисавета Стои-
менова Иванова, София, ул. Кричим 3, ет. 1, ап. 1.
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Кирилова Йорданова чрез адвокат Йорданка 
Христова, Велико Търново, ул. Хан Аспарух 5, 
ет. 1.

Трето гражданско отделение, пети състав, 
932/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 496/2021 по описа на Апелативен съд 
Пловдив, подадена от Зорница Владимирова 
Димитрова, Димитровград, ул. Цар Борис Първи 
5, офис 12, срещу Прокуратура на Република 
България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.

НА 24.01.2023 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, трети състав,  
720/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1617/2021 по описа на Окръжен 
съд Пловдив, подадена от „ЕВН България 
Електроснабдяване“ – ЕАД, чрез Гочо Димитров 
Чемширев – зам.-председател на съвета на 
директорите, чрез процесуален представител 
Ирина Наскова Колева, Пловдив, ул. Христо 
Г. Данов 37, срещу Велчо Николов Ганчев 
чрез адвокат Марин Петков Чушков, Пловдив, 
ул. Петко Каравелов 26, Делови център „Европа“, 
ет. 3, офис 16.

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 
948/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 255/2021 по описа на Окръжен съд 
Търговище, подадена от Община Търговище чрез 
Дарин Иванов Димитров – кмет, чрез процесуа-
лен представител Весела Стефанова Коларова, 
Омуртаг, ул. Цанко Церковски 6, срещу Мустафа 
Варол Арабаджъ чрез адвокат Анита Мариянова 
Станчева, Търговище, ул. Братя Миладинови 31, 
ет. 2, ап. 8, и контролираща страна Прокуратура 
на Република България, София, ул. бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 
1644/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 500/2021 по описа на Окръжен 
съд Велико Търново, подадена от „Енерго-Про 
продажби“ – АД, чрез адвокат Аня Кирилова 
Минчева, Велико Търново, ул. Рафаил Попов 14, 
ет. 1, срещу Христо Христов Христов чрез адво-
кат Нора Недялкова-Ташкова, Велико Търново, 
ул. Хан Аспарух 2А.

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 
2270/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 561/2021 по описа на Окръжен 
съд Велико Търново, подадена от „Енерго-Про 
продажби“ – АД, чрез адвокат Аня Кирилова 
Минчева, Велико Търново, ул. Рафаил Попов 14, 
ет. 1, срещу Кина Димитрова Плачкова чрез ад-
вокат Нора Недялкова-Ташкова, Велико Търново, 
ул. Хан Аспарух 2А; Паунка Петрова Сярова 
чрез адвокат Нора Недялкова-Ташкова, Велико 
Търново, ул. Хан Аспарух 2А.

НА 24.01.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2399/2021, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 159/2021 по описа на Апелативен съд 
Пловдив, подадена от ЗАД „ДаллБогг: Живот и 
здраве“ – АД, чрез адвокат Димитър Стефанов 
Стоянов, София, бул. Г. М. Димитров 1; Албена 
Александрова Александрова чрез адвокат Ралица 
Мутафова, София, ул. Цар Асен 1, ет. 4, и трета 
страна Лейля Тунджай Мустафа чрез адвокат 
Лидия Стоянова, Хасково, ул. Хан Кубрат 8, 
офис 23.

ул. Христо Дюкмеджиев 5, срещу Илия Лука Бенев, 
Пловдив, ул. Опълченска 17; Кети Костадинова 
Бенева, Пловдив, ул. Опълченска 17.

Първо гражданско отделение, трети състав,  
1252/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 375/2021 по описа на Окръжен съд 
Габрово, подадена от Стефан Маринов Стойчев 
чрез адвокат Павлин Дончев, Севлиево, ул. Доктор 
Иван Филипов 38; Латинка Георгиева Стойчева 
чрез адвокат Павлин Дончев, Севлиево, ул. Доктор 
Иван Филипов 38, срещу Йонка Стефанова 
Станчева чрез адвокат Веселина Ангелова 
Пиргозлиева, Габрово, ул. Софроний Врачански 1, 
офис 9.

Първо гражданско отделение, трети състав, 
1821/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1095/2021 по описа на Окръжен съд 
Пловдив, подадена от Лазар Илиев Трайчев чрез 
адвокат Паулина Гаврилова Христова, Пловдив, 
ул. Стефан Веркович 3, ет. 2, офис 3, срещу 
Васка Кирчева Трайчева, Пловдив, ул. Тарас 
Шевченко 3, бл. 1600, вх. Б, ет. 4, ап. 16.

Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, трети състав, 

277/2022, по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 1317/2021 по описа на Окръжен съд Стара 
Загора, подадена от Мима Кънчева Енева чрез 
адвокат Светослав Бакоев, Казанлък, ул. Братя 
Миладинови 3, вх. А, ап. 5; Костадинка Петрова 
Енева чрез адвокат Светослав Бакоев, Казанлък, 
ул. Братя Миладинови 3, вх. А, ап. 5, срещу 
Роман Тодоров Радев чрез адвокат Станислава 
Гърдева-Чернева, Казанлък, ул. Иван Вазов 3, 
ет. 1, офис 5; Иван Кънчев Иванов, Черноморец, 
Извън регулацията 1.

Второ гражданско отделение, трети състав,  
788/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 525/2020 по описа на Окръжен съд 
Кюстендил, подадена от Августина Атанасова 
Ковачева-Скарпелини чрез адвокат Пламен Пенчев, 
София, ул. Овчо поле 83, ап. 7; Андрея Скарпелини 
чрез адвокат Пламен Пенчев, София, ул. Овчо 
поле 83, ап. 7; Мария Божидарова Владимирова 
чрез адвокат Елена Пенчева, София, ул. Овчо 
поле 83, ап. 7, срещу Станка Илиева Георгиева 
чрез адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, 
ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18; Серафим Алексиев 
Георгиев чрез адвокат Юлия Сапунджиева, 
Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18.

Второ гражданско отделение, трети състав,  
1274/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 136/2021 по описа на Окръжен съд 
Кърджали, подадена от „Технопрогрес М“ – ЕООД, 
чрез адвокат Христо Матеев, Пловдив, ул. Пар-
чевич 2, Бизнес център, офис 302, срещу „Мах 
2000“ – ООД, чрез адвокат Муса Сеидахмед, 
Кърджали, ул. Екзарх Йосиф 21, ет. 1, офис 3.

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, пети състав,  

4632/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 94/2021 по описа на Окръжен съд Велико 
Търново, подадена от „Електроразпределение 
Север“ – АД, чрез адвокат Аня Минчева, Велико 
Търново, ул. Рафаил Попов 14, ет. 1, срещу Албена 
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НА 25.01.2023 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 555/2022, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4227/2020 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Стефан Иванов Стефанов чрез 
адвокат Велин Младенов, София, ул. Г. С. 
Раковски 82, ет. 1, ап. 2, срещу „Лено“ – АД, 
чрез процесуален представител Виктор Топуров, 
Пловдив, бул. Марица 154, ет. 11.

НА 25.01.2023 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, втори състав, 
1558/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 5525/2021 по описа на Софийски 
градски съд, подадена от Васко Гергинов Гергов 
чрез адвокат Георги Бойков Христов, София, 
ул. Кадемлия 1, ет. 3, срещу „Витоша ски“ – АД, 
София, ул. Любен Каравелов 4.

Второ гражданско отделение, втори състав, 
2600/2020, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 2788/2016 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от ТПК „Септември“, Монтана, 
ул. Индустриална 8, срещу Любомир Георгиев 
Луков, Монтана, ул. Юлиус Ирасек 2; Димитър 
Георгиев Димитров, Монтана, ул. Хан Тервел 
13; Любомир Валентинов Георгиев чрез особен 
представител Анета Вачкова, Монтана, ул. Трети 
март 59; Ваня Валентинова Русанова чрез особен 
представител Анета Вачкова, Монтана, ул. Трети 
март 59; Тася Стефанова Димитрова, София, 
бул. Райко Алексиев 9, ет. 1; Елвис Викторов 
Димитров, София, ж. к. Свобода, бл. 24, вх. Б, 
ет. 6, ап. 35; Анушка Иванова Димитрова, 
Монтана, ул. Юлиус Ирасек 2, вх. Б, ап. 11; бъл-бъл-ъл-
гарската държава чрез министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, София, ул. Кирил 
и Методий 17 – 19.

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, втори състав, 

5141/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 2283/2021 по описа на Софийски градски 
съд, подадена от ДП „Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“ – УДВГД, София, 
бул. Княгиня Мария-Луиза 120А, срещу Цветан 
Петков Кацарски чрез адвокат Станислава 
Милушева, София, ул. Цар Калоян 8, ет. 2, офис 3.

Трето гражданско отделение, първи състав, 
1090/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 463/2021 по описа на Апелативен съд 
Варна, подадена от Прокуратура на Република 
България, София, бул. Витоша 2, срещу Снежана 
Йовчева Василева чрез адвокат Георги Петров 
Вълев, Варна, бул. Янош Хунияди 9.

Трето гражданско отделение, първи състав,  
1581/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 677/2021 по описа на Окръжен 
съд Хасково, подадена от Тихомир Атанасов 
Петров чрез адвокат Павел Смолички, София, 
ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9, срещу „Жет 
логистик и Ко“ – ООД, чрез адвокат Георги 
Панайотов, Димитровград, бул. Г. С. Раковски 16, 
вх. Б, ет. 1, ап. 4, и трета страна Застрахователна 
компания „Уника Живот“ – АД, София, бул. Тодор 
Александров 18.

Трето гражданско отделение, първи състав, 
2147/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1674/2021 по описа на Окръжен съд 
Стара Загора, подадена от Димка Иванова Динова 
чрез особен представител Димитър Иванов 
Гроздев, Стара Загора, бул. Ген. Столетов 66, ет. 1, 
ап. 3, срещу „Катя 56 СТЗ“ – ЕООД, Казанлък, 
ж. к. Изток 72, бл. 72, вх. Г, ап. 43.

НА 25.01.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1879/2020, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2160/2019 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, 
чрез адвокат Маргарита Димитрова, София, 
бул. Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2, срещу Донка 
Славова Михайлова чрез адвокат Николай Колев, 
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 97, ет. 2, 
офис 10; Стоян Йорданов Михалев чрез адвокат 
Николай Колев, Стара Загора, бул. Св. Патриарх 
Евтимий 97, ет. 2, офис 10; Славяна Стоянова 
Йорданова чрез адвокат Николай Колев, Стара 
Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 97, ет. 2, офис 
10, и трета страна „Дженерали застраховане“ – АД, 
София, бул. Княз Ал. Дондуков 68; Национално 
бюро на българските автомобилни застрахователи, 
София, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 2.

Второ търговско отделение, 2038/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
268/2020 по описа на Апелативен съд Велико 
Търново, подадена от Застрахователна компания 
„Лев Инс“ – АД, чрез адвокат Тодор Петров, 
София, бул. Симеоновско шосе 67А, срещу 
Мартин Ангелов Великов чрез адвокат Нелия 
Мънкова, София, ул. Веслец 6, ет. 3, офис 8, и 
трета страна Младен Стоянов Ангелов, Раданово, 
ул. Четиридесет и втора 13.

НА 25.01.2023 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 
3498/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 51/2021 по описа на Окръжен съд 
Кърджали, подадена от „А1 България“ – ЕАД, чрез 
адвокат Искрен Йотов, София, ул. Цар Калоян 6, 
хотел Рила, офис 411, срещу Анелия Димитрова 
Иванова чрез адвокат Лидия Станчева, София, 
ул. Ангел Кънчев 2, ет. 5, офис 501.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 
3773/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 325/2021 по описа на Окръжен 
съд Пазарджик, подадена от Цонка Тошкова 
Чардакова чрез адвокат Чавдар Стоянов Чавдаров, 
Панагюрище, ул. Иван Вазов 18, ет. 2, офис 10, 
срещу Мая Василева Власакова чрез адвокат 
Ташкена Колчева, Пазарджик, ул. Шейново 12.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 
102/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 547/2021 по описа на Софийски 
окръжен съд, подадена от СУ „Проф. д-р Асен 
Златаров“ чрез законен представител Росица 
Иванова Тодорова, София, бул. Цариградско шосе 
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ж. к. Овча купел, бл. 508, вх. А, ет. 2, ап. 6; Добри 
Янков Атанасов, Пловдив, ул. Таврия 6, ет. 1, ап. 7; 
Радка Добрева Атанасова, Пловдив, ул. Таврия 6, 
ет. 1, ап. 7; Найден Николов Първанов, Лом, 
ул. Пристанищна 4, вх. А, ап. 59; Ирена Любенова 
Радукова, Враца, ж. к. Младост, бл. 11, вх. А, 
ет. 7, ап. 25; Дияна Маринова Найденова, Враца, 
ул. Демокрация 27, вх. А, ап. 11; Таска Евгениева 
Николова, Лом, ул. Димитър Гинин 29; Кръстяна 
Средкова Филева, Враца, ул. Васил Кънчов 92, 
ап. 24; Александър Милков Тодоров, Дреновец, 
ул. Толбухин 18; Емил Александров Милков, 
Монтана, ж. к. Младост, бл. 10, вх. Ж, ет. 8, 
ап. 64; Илиан Александров Милков, Видин, 
ж. к. Бонония 11, вх. А, ет. 4, ап. 10; Любомир 
Николаев Николов, Враца, ж. к. Младост, бл. 11, 
вх. В, ап. 72; Светла Петкова Николова, Враца, 
ул. Река Лева 54, вх. Г, ет. 4, ап. 88.

Първо гражданско отделение, втори състав, 
1745/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 857/2021 по описа на Окръжен съд 
Пловдив, подадена от Мария Милева Бислимова 
чрез адвокат Иван Богомилов Маринов, Пловдив, 
ул. Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 10, срещу 
Марин Петков Георгиев чрез адвокат Красимир 
Атанасов Алексиев, Пловдив, ул. Опълченска 1; 
„Пламид – Марин Георгиев“ – ЕТ, чрез адвокат 
Красимир Атанасов Алексиев , Пловдив, 
ул. Опълченска 1, ет. 1; „Газхим“ – ООД, чрез 
адвокат Красимир Атанасов Алексиев, Пловдив, 
ул. Опълченска 1, ет. 1.

Първо гражданско отделение, втори състав, 
1860/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 470/2021 по описа на Окръжен съд 
Смолян, подадена от Община Рудозем чрез 
адвокат Анастас Иванов Анастасов, Смолян, 
ул. Дичо Петров 26, срещу Велизар Веселинов 
Мадански чрез адвокат Бойко Младенов, Смолян, 
бул. България 20А, офис Б 31.

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, четвърти  

състав, 698/2022, по касационна жалба срещу 
решението по гр. дело 389/2021 по описа на 
Окръжен съд Добрич, подадена от Община 
Добричка чрез адвокат Константин Караниколов, 
Добрич, ул. Методи Кусевич 4, срещу Татяна 
Георгиева Йовева чрез адвокат Диана Далакманска, 
Добрич, ул. К. Стоилов 5, ет. 1, офис 106.

Четвърто гражданско отделение, четвърти 
състав, 785/2022, по касационна жалба срещу 
решението по гр. дело 457/2021 по описа на 
Апелативен съд Пловдив, подадена от Нурхан 
Мехмед Али чрез адвокат Есен Фикри Мустафа, 
София, ул. Три уши 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10; 
Нурай Мехмед Туналъ чрез адвокат Есен Фикри 
Мустафа, София, ул. Три уши 6А, бл. 5, ет. 2, офис 
10; Белгин Мехмед Сали чрез адвокат Есен Фикри 
Мустафа, София, ул. Три уши 6А, бл. 5, ет. 2, 
офис 10; Сабрие Мехмед Сали чрез адвокат Есен 
Фикри Мустафа, София, ул. Три уши 6А, бл. 5, 
ет. 2, офис 10, срещу Прокуратура на Република 
България, София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, четвърти 
състав, 927/2022, по касационна жалба срещу 
решението по гр. дело 46/2021 по описа на 
Окръжен съд Шумен, подадена от „Енерго-
Про Продажби“ – АД, чрез адвокат Борислав 

125, бл. 5, ет. 4, срещу Илина Иванова Николова 
чрез адвокат Мирослав Цветков, София, ул. Два-Два-
десети април 10.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 
856/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 13460/2020 по описа на Софийски 
градски съд, подадена от „Консентрикс Сървисиз 
България“ – ЕООД, чрез адвокат Радослав 
Александров, София, бул. Патриарх Евтимий 82, 
срещу Диана Димитрова Велкова чрез адвокат 
Боян Лимберов, София, ул. Хан Аспарух 60, ет. 3.

НА 26.01.2023 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, втори състав, 
1239/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 583/2021 по описа на Окръжен съд 
Русе, подадена от Иконом Икономов Филипов 
чрез адвокат Константин Евгениев Станимиров, 
Русе, ул. Църковна независимост 27а, срещу 
Драматичен театър „Сава Огнянов“ чрез адвокат 
Александър Ганчев, Русе, ул. Борисова 8, ет. 4; 
Община Русе, гр. Русе, ул. Котовск 1.

Първо гражданско отделение, втори състав, 
1364/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 2170/2021 по описа на Софийски градски 
съд, подадена от Боян Любомиров Шиваров чрез 
адвокат Гергана Савова Янакиева, София, ул. Хан 
Аспарух 35, ет. 1, надпартер, офис 3, срещу „Аква 
парк“ – АД, чрез адвокат Красимир Иванчев, 
София, бул. Васил Левски 69, партер.

Първо гражданско отделение, втори състав, 
1394/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 276/2021 по описа на Окръжен съд 
Разград, подадена от Багрян Белчев Христов 
чрез адвокат Веселина Стефанова Демирева, 
София, ул. Софроний Врачански 155, партер; 
Ана Белчева Данаилова чрез адвокат Веселина 
Стефанова Демирева, София, ул. Софроний 
Врачански 155, партер; Али Бекир Хюсеин чрез 
адвокат Веселина Стефанова Демирева, София, 
ул. Софроний Врачански 155, партер; Салиха 
Бекир Мехмед чрез адвокат Веселина Стефанова 
Демирева, София, ул. Софроний Врачански 
155, партер, срещу Хатидже Нуридин Хасан 
чрез адвокат Добромир Стоянов Димитров, 
Разград , пл. Момина чешма, бивше кино 
„Димитър Благоев“, северен вход, ст. 3; Беркан 
Мехмед Хассан чрез адвокат Добромир Стоянов 
Димитров, Разград, пл. Момина чешма, бивше 
кино „Димитър Благоев“, северен вход, ст. 3.

Първо гражданско отделение, втори състав, 
1729/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 351/2020 по описа на Окръжен съд 
Видин, подадена от Лилия Средкова Младенова 
чрез адвокат Ирена Венкова, Белоградчик, 
ул. Стара планина 8, вх. А, ет. 1, ап. 2, срещу 
Борислава Илиева Кирилова, Банкя, ул. Варна 166, 
вх. А; Веселка Илиева Бориславова, с. Дреновец, 
ул. Георги Димитров 145; Татяна Никифорова 
Младенова, Нови Искър, ул. Христо Ботев 140; 
Диан Младенов Каменов, Враца, ул. Джуджан 
7; Камен Младенов Младенов, Враца, ул. Ген. 
Леонов 98, ет. 5, ап. 20; Димитрина Борисова 
Вълчева, Лом, ул. Крум Пастърмаджиев 5, 
вх. В, ап. 39; Виолета Янкова Атанасова, София, 
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Геронтиев, Шумен, ул. Съединение 119 А, офис 5, 
срещу Румен Димитров Райчев чрез адвокат 
Йордан Алексиев, Варна, ул. Неофит Бозвели 5, 
ет. 2 офис 1.

НА 26.01.2023 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, трети състав, 
443/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 703/2021 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Марияна Любенова 
Петрова чрез адвокат Стоян Чаталбашев, София, 
ул. Три уши 8, ет. 4, Адвокатско дружество 
Чаталбашев, Петкова и Иванова, срещу Иван 
Влъчков Спасковски чрез адвокат Цветомила 
Маринова, Враца, ул. Лукашов 10, офис 401.

НА 26.01.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2012/2021, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 79/2021 по описа на Апелативен съд 
Велико Търново, подадена от Йордан Георгиев 
Бояров чрез адвокат Галина Георгиева, София, 
бул. Васил Левски 46, ет. 3, ап. 6, срещу ЗК „Лев 
Инс“ – АД, чрез адвокат Златка Томова, София, 
бул. Симеоновско шосе 67А, и трета страна 
Даниела Петрова Милева чрез адвокат Владимир 
Ангелов, София, бул. Стамболийски 55, ет. 2; 
Павел Христов Петков чрез адвокат Владимир 
Ангелов, София, бул. Стамболийски 55, ет. 2.

Първо търговско отделение, 2407/2021, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 247/2021 по описа на Апелативен 
съд Бургас, подадена от Симеон Маринов 
Симеонов чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, 
ул. Славянска 6, офис 10; Йорданка Маринова 
Симеонова чрез адвокат Петя Керанова , 
Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10; Ивалина 
Маринова Симеонова чрез адвокат Петя 
Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, 
срещу „Дженерали застраховане“ – АД, София, 
бул. Княз Дондуков 68.

НА 30.01.2023 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1469/2021, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 4927/2019 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от „Обединена българска 
банка“ – АД, чрез адвокат Силвия Русенова, 
София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6, срещу 
„Бокар България“ – ООД (в несъстоятелност), 
София, бул. България 81Б, ет. 1, ап. 2; Николай 
Ангелов Ганев, синдик на „Бокар България“ – ООД 
(в несъстоятелност), София, ул. Твърдишки 
проход 23, ет. 6, ап. 21.

Първо търговско отделение, 2214/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
680/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Пенка Динкова Петрова чрез адвокат 
Петя Георгиева, Стара Загора, ул. Св. Княз 
Борис Първи 98, ап. 6, срещу Денис Николов 
Георгиев със законен представител Гюлшен 
Мустафа Ахмед чрез адвокат Петя Керанова, 
Казанлък, ул. Славянска 6, ет. 4, офис 10; ЗАД 
„ДаллБогг: Живот и Здраве“, София, бул. Г. 

М. Димитров 1, и страна Дирекция „Социално 
подпомагане – Казанлък“, Казанлък, ул. Княз 
Ал. Батенберг 4.

Първо търговско отделение, 2471/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
13/2021 по описа на Апелативен съд Велико 
Търново, подадена от Тодорка Йорданова Кушева 
чрез адвокат Нелия Мънкова, София, ул. Веслец 6, 
ет. 3, офис 8; Никола Димитров Кушев чрез 
адвокат Нелия Мънкова, София, ул. Веслец 6, 
ет. 3, офис 8; Ваня Николова Нацкина чрез 
адвокат Нелия Мънкова, София, ул. Веслец 6, 
ет. 3, офис 8, срещу ЗК „Евроинс“ – АД, София, 
бул. Христофор Колумб 43, и трета страна ЗК 
„Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.

НА 31.01.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2205/2021 г. по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3017/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Йордан Божидаров Йосифов чрез 
адвокат Жени Тасева, София, ул. Христо Бел-
чев 2, 4-ти полуетаж, офис 6, срещу „Асиром 
Виена Иншурънс Груп“, Република Румъния, чрез 
адвокат Димитър Михайлов, София, бул. Драган 
Цанков 23, вх. А, ет. 2.

Второ търговско отделение, 2529/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
383/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Петя Тилева Демирева чрез адво-
кат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, 
офис 10; Атанас Димов Демирев чрез адвокат Петя 
Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, 
срещу ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ – АД, 
София, бул. Г. М. Димитров 1.
7345

Върховният административен съд на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпило оспорване от Община Царе-
во, сдружение „Морско рибарско сдружение“, 
„Кортекс Трейдинг“ – АД, Национална асо-
циация „Българско черноморие“ и „Фантазия 
5“ – ООД, на Заповед № РД-598 от 7.07.2022 г. 
на министъра на околната среда и водите, с коя-
то „Залив Корал“ в землището на с. Лозенец, 
община Царево, област Бургас, се обявява за 
защитена местност, определя се общата є площ 
и се забраняват конкретно изброени дейности 
и мероприятия, по което е образувано адм. д. 
№ 7620/2022 г., насрочено за 12.12.2022 г. в 11 ч. 
в първа зала на съда.
7506

Върховният административен съд на осно-
вание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно-
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило 
оспорване от „Ямболска частна обущарска 
работилница – 2008“ – ООД, „Медицински из-
делия и Ко“ – ЕООД, „Гаро 2009“ – ЕООД, „Ел-
лимед“ – ЕООД, „Недко Байков 2012“ – ЕООД, 
„Ница 2008“ – ЕООД, „Алек Орто“ – ЕООД, и 
„Кабо 2020“ на чл. 5, ал. 1, чл. 6, т. 11 и глава 
трета от Наредба № 7 от 31.03.2021 г. за условията 
и реда за съставяне на списък на медицинските 
изделия по чл. 30а от Закона за медицинските 
изделия и за определяне на стойността, до която 
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1. – Управителният съвет на сдружение „Кон-
федерация на българските писатели“ – Бургас, 
на основание чл. 11, ал. 1 от устава на Конфе-
дерация на българските писатели и чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.02.2023 г. 
в 14 ч. в Бургас, в Експозиционен център „Фло-
ра“ в Приморски парк – Бургас – зала № 1, при 
следния дневен ред: 1. избор на председател на 
управителния съвет на сдружението; 2. избор на 
членове на управителния съвет на сдружението; 
3. връчване на награди и почетни звания; 4. дру-
ги. При липса на кворум на основание чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7512

46. – Управителният съвет на Тракийско 
дружество „Войвода Руси Славов“, Пловдив, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 4, ал. 1 от 
устава на дружеството свиква общо събрание 
на членовете на 25.02.2023 г. (събота) от 11 ч. в 
сградата на дружеството – Дом „Тракия“, зала 
„Библиотека“, ет. 2, гр. Пловдив, ул. Димитър 
Талев № 49, при следния дневен ред: 1. обсъждане 
и приемане на отчет на управителния съвет за 
дейността на Тракийско дружество „Войвода Руси 
Славов“ за 2022 г.; 2. обсъждане и приемане на 
годишен финансов отчет за 2022 г.; 3. обсъждане 
и приемане на календарен план за мероприятията 
за 2023 г.; 4. обсъждане и приемане на бюджет за 
2023 г.; 5. обсъждане и приемане на изменения и 
допълнения на устава; 6. избор на член на упра-
вителния съвет на мястото на подал оставка; 7. 
разни. Регистрацията на присъстващите започва 
в 10,30 ч. на 25.02.2023 г. (събота) на мястото 
на провеждане на общото събрание. При липса 
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден от 12 ч., на 
същото място и при същия дневен ред, колкото 
и членове да се явят за участие.
7463
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те се заплащат, по което е образувано адм. д. 
№ 5283/2022 г. по описа на Върховния админи-
стративен съд, насрочено за 8.02.2023 г. от 11 ч.
7461

Върховният административен съд на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпило оспорване от К. В. В. срещу На-
редбата за изменение на изпитите на кандидати 
за придобиване на правоспособност за управ-
ление на моторно превозно средство и реда за 
провеждане на проверочните изпити (изм., ДВ, 
бр. 55 от 15.07.2022 г.), по което е образувано 
адм. д. № 7812/2022 г. по описа на Върховния 
административен съд, насрочено за 15.02.2023 г. 
в 14 ч. в зала № 3.
7507

Административният съд – София-град, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно-
процесуалния кодекс съобщава, че по постъпила 
жалба от сдружение „Българска асоциация на 
заведенията“ и Валентин Кирилов Савов срещу 
Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г., допълнена със 
Заповед № РД-01-861 от 21.10.2021 г. на министъра 
на здравеопазването, с която на основание чл. 63, 
ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето и във 
връзка с Решение № 629 на МС от 26.08.2021 г. 
за удължаване на обявената с Решение № 325 на 
МС от 14.05.2020 г. извънредна епидемична об-
становка на територията на страната са въведени 
противоепидемични мерки считано от 21.10.2021 г., 
е образувано адм. д. № 10440/2021 г. по описа на 
Административния съд – София-град, ХХІ три-
членен състав, насрочено за 10.02.2023 г. от 10,30 ч.
7489

Административният съд – Хасково, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админис-
тративнопроцесуалния кодекс съобщава, че по 
постъпила жалба, с която се оспорва Наредбата 
за определянето и администрирането на мест-
ните такси и цени на услуги на територията на 
община Ивайловград, приета с Решение № 93 от 
7.08.2017 г., е образувано адм. д. № 1070/2022 г. 
по описа на Административния съд – Хасково, 
насрочено за 4.01.2023 г. от 11 ч.
7511

Разградският окръжен съд, гражданско от-
деление, обявява, че на основание чл. 62 СК е 
образувано гр. д. № 247/2022 г. по описа на съда, 
заведено от непълнолетната Алейна Джевдет 
Данъджъ, действаща лично и със съгласието на 
своята майка и законен представител Хюсние 
Бехчетова Алиева, двете от с. Гороцвет, община 
Лозница, област Разград, срещу Джевдет Данаджъ, 
турски гражданин, с неизвестен адрес, с указание 
в едномесечен срок да се яви в канцеларията на 
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 2, 
за получаване на препис от исковата молба.
7510

Районният съд – Пловдив, гражданско от-
деление, ХХІІ граждански състав, призовава 
Aroosa Imtiaz, идентификатор GB 2911199301, 
във връзка с образуваното гр. д. № 9350/2022 г. 
пред Районния съд – Пловдив, ХХІІ състав, по 
искова молба от „Банка ДСК“ – ЕАД, като в 
двуседмичен срок следва да се яви в канцелари-
ята на РС – Пловдив, ХХІІ състав, за да получи 
препис от исковата молба и приложенията към 
нея ведно със съобщение по чл. 131 ГПК. При 
неявяването за получаване на исковата молба и 
приложенията в посочения срок ще бъде назначен 
особен представител.
7490


