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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание
	Закон за	ратифициране	на	Протоко-

ла	 за	 изменение	 на	 Спогодбата	меж-
ду	 Република	 България	 и	 Федерална	
република	 Германия	 за	 избягване	 на	
двойното	 данъчно	 облагане	 и	 на	 от-
клонението	 от	 облагане	 с	 данъци	 на	
доходите	 и	 имуществото,	 подписана	
на	25	януари	2010	г.,	подписан	в	София
на	21	юли	2022	г.	 3

	Закон за	ратифициране	на	Споразуме-
ние	за	сметка	между	Министерството	
на	 отбраната	 на	 Република	 България	
и	Федералната	резервна	банка	на	Ню	
Йорк	и	на	Споразумение	относно	опре-
делени	сметки,	свързани	с	финансиране	
на	чуждестранни	военни	продажби	от	
правителството	 на	 Република	 Бълга-
рия,	 между	 Министерството	 на	 от-
браната	на	Република	България,	Аген-
цията	 на	 Департамента	 по	 отбрана	
на	САЩ	за	сътрудничество	в	областта	
на	сигурността	и	Федералната	резерв-
на	банка	на	Ню	Йорк	 3

	Закон за	изменение	на	Закона	за	из-
менение	 и	 допълнение	 на	 Закона	 за
опазване	на	околната	среда	 3

	Закон	за	ратифициране	на	Междуна-
роден	 договор	 (LOA)	 BU-D-SAD	 „При-
добиване	 на	 8	 (осем)	 нови	 самолета	 	
F-16C/D	Block	70,	боеприпаси,	средства	
за	 обучение,	 средства	 за	 поддръжка,	
резервни	 части,	 първоначална	 под-
дръжка	и	обучение	за	Българските	Во-
енновъздушни	сили“	и	на	Международен	
договор	(LOA)	BU-P-LBC	„Многофункцио-	
нална	система	за	разпределение	на	ин-
формация	–	Съвместна	 тактическа	
радиосистема	(MIDS	JTRS)	и	свързана
с	нея	поддръжка	и	оборудване“	 4

Президент на Републиката
	Указ № 265	 за	 утвърждаване	 на	

длъжностите	 във	 Въоръжените	 сили	
на	Република	България	и	Национална-
та	служба	за	охрана,	изискващи	висши
офицерски	звания	 4

	Указ № 266	за	освобождаване	на	гене-
рал-лейтенант	Димитър	Крумов	Илиев

от	 длъжността	 заместник-началник	
на	 отбраната	 и	 от	 военна	 служба,	
считано	от	10	декември	2022	г.	 5

	Указ № 267	за	освобождаване	на	гене-
рал-майор	Михаил	Димитров	Попов	от	
длъжността	 командир	 на	 Сухопът-
ните	 войски,	 назначаването	 му	 на	
длъжността	 заместник-началник	 на	
отбраната	и	удостояването	му	с	вис-	
ше	 офицерско	 звание	 „генерал-лейте-
нант“,	считано	от	10	декември	2022	г.	 5

	Указ № 268	за	освобождаване	на	бри-
гаден	генерал	Деян	Дешков	Дешков	от	
длъжността	командир	на	61-ва	меха-
низирана	 бригада,	 назначаването	 му	
на	длъжността	командир	на	Сухопът-
ните	войски	и	удостояването	му	с	вис-	
ше	 офицерско	 звание	 „генерал-майор“,	
считано	от	10	декември	2022	г.	 5

	Указ № 269	 за	 назначаване	 на	 бри-
гаден	 генерал	 Маргарит	 Тенев	 Ми-
хайлов	 на	 длъжността	 командир	 на	
61-ва	 механизирана	 бригада,	 считано
от	10	декември	2022	г.	 6

	Указ № 270	за	назначаване	на	брига-
ден	генерал	Пламен	Димитров	Йорда-
нов	на	длъжността	началник	на	Щаба	
на	Сухопътните	войски,	 считано	от
1	януари	2023	г.	 6

	Указ № 271	за	назначаване	на	полков-
ник	 Иван	 Драганов	 Иванов	 на	 длъж-
ността	заместник-началник	на	Щаба	
по	операциите	в	Щаба	на	Многонацио-	
налния	корпус	„Югоизток“	в	Сибиу,	Ру-
мъния,	 и	 удостояването	 му	 с	 висше	
офицерско	 звание	 „бригаден	 генерал“,	
считано	от	1	февруари	2023	г.	 6

Министерски съвет

	Постановление № 382 от	 28	 ноем-
ври	2022	г.	за	изменение	и	допълнение	
на	 Правилника	 за	 устройството	 и	
дейността	 на	 Служба	 „Военно	 разуз-
наване“,	приет	с	Постановление	№	316
на	Министерския	съвет	от	2020	г.	 6
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	Постановление № 383 от	30	ноември	
2022	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи	по	бюджета	на	Министерство-
то	 на	труда	 и	 социалната	 политика	
за		2022	г.	 за	изплащане	на	еднократ-
на	финансова	помощ	за	отопление	 9

Инспекторат 
към Висшия съдебен съвет

	Правилник за	допълнение	на	Правил-
ника	за	организацията	на	дейността	
на	Инспектората	към	Висшия	съдебен	
съвет	и	 за	 дейността	на	админист-
рацията	и	на	експертите	 10

Министерство  
на образованието и науката

	Наредба № 25 от	3	ноември	2022	г.	за	
придобиване	на	квалификация	по	про-
фесията	„Болногледач“	 10

	Наредба № 26 от	 17	 ноември	 2022	г.	
за	Регистъра	на	висшите	училища	 30

Национален съвет 
по цени и реимбурсиране  

на лекарствените продукти

	Наредба за	изменение	и	допълнение	на	
Наредба	№	11	от	17	октомври	2019	г.	
за	приемане	на	фармако-терапевтично
ръководство	по	медицинска	онкология	 32

Министерство  
на вътрешните работи

	Инструкция за	 отменяне	 на	 Ин-
струкция	 №	Iз-2309	 от	 13.12.2006	г.	
за	 организацията	 на	 взаимодействи-
ето	 между	 Академията	 и	 основните	
структурни	звена	на	МВР	в	областта
на	професионалната	подготовка	 34

	Инструкция за	 отменяне	 на	 Ин-
струкция	 №	Iз-751	 от	 23.04.2007	г.	 за	
провеждане	на	практическите	стажо-
ве	по	време	на	обучението	на	курсан-
ти	и	стажанти	в	Академията	на	МВР	 34

Върховен  
административен съд

	Решение № 3868	от	20	април	2022	г.	
по	 административно	 дело	 №	5801
от	2021	г.	 35

	Решение № 4769 от	 18	 май	 2022	г.	
по	 административно	 дело	 №	5508
от	2021	г.	 37

	Решение № 10549 от	 21	 ноември	
2022	г.	 по	 административно	 дело
№	6842	от	2022	г.	 41

	Решение № 10773 от	 24	 ноември	
2022	г.	 по	 административно	 дело
№	5382	от	2022	г.	 44
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 272
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

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

Законът за ратифициране на Протокола за 
изменение на Спогодбата между Република 
България и Федерална република Германия за 
избягване на двойното данъчно облагане и на 
отклонението от облагане с данъци на доходите 
и имуществото, подписана на 25 януари 2010 г., 
подписан в София на 21 юли 2022 г., приет от 
48-ото Народно събрание на 23 ноември 2022 г.

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

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за ратифициране на Протокола за изменение 
на Спогодбата между Република България и 
Федерална република Германия за избягване 
на двойното данъчно облагане и на откло-
нението от облагане с данъци на доходите и 
имуществото, подписана на 25 януари 2010 г., 

подписан в София на 21 юли 2022 г.

Член единствен. Ратифицира Протокола за 
изменение на Спогодбата между Република 
България и Федерална република Германия за 
избягване на двойното данъчно облагане и на 
отклонението от облагане с данъци на дохо-
дите и имуществото, подписана на 25 януари 
2010 г., подписан в София на 21 юли 2022 г.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 23 ноември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

7526

УКАЗ № 273
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

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

Законът за ратифициране на Споразумение за 
сметка между Министерството на отбраната на 
Република България и Федералната резервна 
банка на Ню Йорк и на Споразумение относно 
определени сметки, свързани с финансиране 
на чуждестранни военни продажби от пра-

вителството на Република България, между 
Министерството на отбраната на Република 
България, Агенцията на Департамента по 
отбрана на САЩ за сътрудничество в област- 
та на сигурността и Федералната резервна 
банка на Ню Йорк, приет от 48-ото Народно 
събрание на 23 ноември 2022 г.

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

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумение за сметка 
между Министерството на отбраната на Ре-
публика България и Федералната резервна 
банка на Ню Йорк и на Споразумение относно 
определени сметки, свързани с финансиране 
на чуждестранни военни продажби от пра-
вителството на Република България, между 
Министерството на отбраната на Република 
България, Агенцията на Департамента по 
отбрана на САЩ за сътрудничество в област- 
та на сигурността и Федералната резервна 

банка на Ню Йорк

Чл. 1. Ратифицира Споразумението за смет-
ка между Министерството на отбраната на 
Република България и Федералната резервна 
банка на Ню Йорк, подписано на 22 април 
2021 г. в София и на 24 май 2021 г. в Ню Йорк.

Чл. 2. Ратифицира Споразумението относно 
определени сметки, свързани с финансиране 
на чуждестранни военни продажби от пра-
вителството на Република България, между 
Министерството на отбраната на Република 
България, Агенцията на Департамента по от-
брана на САЩ за сътрудничество в областта 
на сигурността и Федералната резервна банка 
на Ню Йорк, подписано на 22 април 2021 г. 
в София, на 24 май 2021 г. в Ню Йорк и на 
7 юли 2021 г. във Вашингтон.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила 

от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 23 ноември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

7525

УКАЗ № 274
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България
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П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За-

конът за изменение на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за опазване на околната 
среда, приет от 48-ото Народно събрание на 
24 ноември 2022 г.

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

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение на Закона за изменение и до-
пълнение на Закона за опазване на околната 
среда (обн., ДВ, бр. 98 от 2018 г.; изм., бр. 102 

от 2020 г.)

§ 1. В § 41, ал. 1 и 7 думите „28 ноември 
2022 г.“ се заменят с „28 ноември 2025 г.“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 27 ноември 

2022 г.
Законът е приет от 48-ото Народно събра-

ние на 24 ноември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

7527

УКАЗ № 275
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

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

Законът за ратифициране на Международен 
договор (LOA) BU-D-SAD „Придобиване на 
8 (осем) нови самолета F-16C/D Block 70, 
боеприпаси, средства за обучение, средства 
за поддръжка, резервни части, първоначал-
на поддръжка и обучение за Българските 
Военновъздушни сили“ и на Международен 
договор (LOA) BU-P-LBC „Многофункцио-
нална система за разпределение на инфор-
мация – Съвместна тактическа радиосистема 
(MIDS JTRS) и свързана с нея поддръжка и 
оборудване“, приет от 48-ото Народно събра-
ние на 25 ноември 2022 г.

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

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за ратифициране на Международен договор 
(LOA) BU-D-SAD „Придобиване на 8 (осем) 
нови самолета F-16C/D Block 70, боеприпаси, 
средства за обучение, средства за поддръжка, 
резервни части, първоначална поддръжка и 
обучение за Българските Военновъздушни 
сили“ и на Международен договор (LOA) 
BU-P-LBC „Многофункционална система за 
разпределение на информация – Съвместна 
тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и 
свързана с нея поддръжка и оборудване“

Чл. 1. Ратифицира Международен договор 
(LOA) BU-D-SAD „Придобиване на 8 (осем) 
нови самолета F-16C/D Block 70, боеприпаси, 
средства за обучение, средства за поддръжка, 
резервни части, първоначална поддръжка и 
обучение за Българските Военновъздушни 
сили“, подписан на 15 юли 2022 г. в Евро-
пейското командване на САЩ в Европа и на 
9 ноември 2022 г. в София.

Чл. 2. Ратифицира Международен договор 
(LOA) BU-P-LBC „Многофункционална сис-
тема за разпределение на информация – Съв-
местна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) 
и свързана с нея поддръжка и оборудване“, 
подписан на 15 юли 2022 г. в Европейското 
командване на САЩ в Европа и на 9 ноември 
2022 г. в София.

Чл. 3. Договорите по чл. 1 и 2 да не се 
обнародват в „Държавен вестник“.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила 

от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 25 ноември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

7560

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 265
На основание чл. 102, ал. 1 от Конститу-

цията на Република България във връзка с 
чл. 136, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
В Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за 

утвърждаване на длъжностите във Въоръже-
ните сили на Република България и Нацио-
налната служба за охрана, изискващи висши 
офицерски звания (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; 
доп., бр. 17 от 2013 г.; изм., бр. 37 от 2013 г., 
бр. 40 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2014 г.; 
бр. 26 от 2016 г.; изм., бр. 53 от 2016 г., бр. 7 
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от 2017 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2017 г.; доп., 
бр. 36 и 101 от 2018 г.; изм., бр. 29 от 2019 г.; 
изм. и доп., бр. 93 от 2019 г., бр. 59 от 2021 г.;  
изм., бр. 15 от 2022 г.) в приложението към 
т. 1, в раздел „5.1. Длъжности в щабове и 
структури на международни организации“ 
се създава ред 33в:

„33в. Заместник-началник на Щаба 
по операциите в Щаба на Мно-
гонационалния корпус „Юго-
изток“ в Сибиу, Румъния

Бригаден 
генерал“

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 25 ноември 2022 г.

Президент на Републиката: 
Румен Радев

Министър-председател: 
Гълъб Донев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

7633

УКАЗ № 266
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу-

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

П О С Т А Н О В Я В А М :

Освобождавам генерал-лейтенант Дими-
тър Крумов Илиев от длъжността заместник-
началник на отбраната и от военна служба, 
считано от 10 декември 2022 г.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 25 ноември 2022 г.

Президент на Републиката: 
Румен Радев

Министър-председател: 
Гълъб Донев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

7634

УКАЗ № 267
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу-

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

П О С Т А Н О В Я В А М :
1. Освобождавам генерал-майор Михаил 

Димитров Попов от длъжността командир 
на Сухопътните войски, считано от 10 де-
кември 2022 г.

2. Назначавам генерал-майор Михаил 
Димитров Попов на длъжността заместник-
началник на отбраната, считано от 10 де-
кември 2022 г.

3. Удостоявам генерал-майор Михаил 
Димитров Попов с висше офицерско звание 
„генерал-лейтенант“, считано от 10 декември 
2022 г.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 25 ноември 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

7635

УКАЗ № 268
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу-

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

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

Дешков Дешков от длъжността командир 
на 61-ва механизирана бригада, считано от 
10 декември 2022 г.

2. Назначавам бригаден генерал Деян 
Дешков Дешков на длъжността командир 
на Сухопътните войски, считано от 10 де-
кември 2022 г.

3. Удостоявам бригаден генерал Деян 
Дешков Дешков с висше офицерско звание 
„генерал-майор“, считано от 10 декември 
2022 г.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 25 ноември 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

7636
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УКАЗ № 269
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу-

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

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам бригаден генерал Маргарит 

Тенев Михайлов на длъжността командир 
на 61-ва механизирана бригада, считано от 
10 декември 2022 г.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 25 ноември 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

7637

УКАЗ № 270
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу-

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

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам бригаден генерал Пламен 

Димитров Йорданов на длъжността началник 
на Щаба на Сухопътните войски, считано от 
1 януари 2023 г.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 25 ноември 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

7638

УКАЗ № 271
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу-

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

П О С Т А Н О В Я В А М :
1. Назначавам полковник Иван Драганов 

Иванов на длъжността заместник-началник 
на Щаба по операциите в Щаба на Много-
националния корпус „Югоизток“ в Сибиу, 
Румъния, считано от 1 февруари 2023 г.

2. Удостоявам полковник Иван Драганов 
Иванов с висше офицерско звание „бригаден 
генерал“, считано от 1 февруари 2023 г.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 25 ноември 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

7639

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382  
ОТ 28 НОЕМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за 
устройството и дейността на Служба „Военно 
разузнаване“, приет с Постановление № 316 
на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, 

бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 70 от 2021 г.)

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

§ 1. В чл. 3, ал. 1 след думите „самостоя-
телни отдели“ се добавя „и сектори“.

§ 2. В чл. 14 ал. 3 се изменя така:
„(3) Заместник-директорите ръководят, 

организират, координират и контролират 
изпълнението на функциите, задачите и 
дейностите от подчинените им структури и 
структурни звена в съответствие с определе-
ните им функции и правомощия по ал. 2, като 
издават писмени разпореждания и указания.“

§ 3. В чл. 33, ал. 2 се създава т. 5:
„5. издава указания, свързани със спазва-

не на изискванията на Закона за защита на 
класифицираната информация и на междуна-
родните договори във връзка със защитата на 
класифицираната информация.“

§ 4. В чл. 34 т. 8 се изменя така:
„8. организира и обезпечава вътрешната 

си сигурност, контраразузнавателното и опе-
ративното си осигуряване.“

§ 5. В чл. 37, т. 1 се създава буква „д“:
„д) разузнаване в киберпространството 

(киберразузнаване);“.
§ 6. В глава трета, раздел III:
1. Наименованието на раздела се изменя 

така:
„Вътрешна сигурност, контраразузнавателно 

и оперативно осигуряване“.

2. Членове 51 – 54 се изменят така:
„Чл. 51. (1) Службата организира и обезпе-

чава самостоятелно вътрешната си сигурност, 
контраразузнавателното и оперативното си 
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осигуряване с цел разкриване, противо-
действие, предотвратяване и пресичане на 
замислени, подготвяни, извършващи се или 
извършени посегателства, рискове и заплахи, 
насочени срещу сигурността на Службата, 
националната и колективната сигурност.

(2) Вътрешната сигурност, контраразуз-
навателното и оперативното осигуряване на 
Службата се организират и обезпечават от 
структура при условия и по ред, определени 
с акт на директора на Службата.

Чл. 52. Структурата по чл. 51, ал. 2 при 
осъществяване на дейността си прилага сис-
тема от специфични форми, методи, способи 
и средства на оперативна работа за: 

1. идентифициране, разкриване и изучава-
не на елементите, които оказват негативно 
въздействие върху средата за сигурност на 
Службата;

2. разкриване, противодействие, предотвра-
тяване и пресичане на замислени, подготвяни, 
извършващи се или извършени посегателства 
и на заплахи срещу сигурността на Службата 
и служителите є;

3. легендиране на цялостната оперативна 
дейност на Службата.

Чл. 53. За нуждите на вътрешната сигур-
ност, контраразузнавателното и оперативното 
осигуряване на Службата структурата по 
чл. 51, ал. 2:

1. осъществява оперативна и информаци-
онно-аналитична дейност;

2. добива данни, подпомагащи обезпеча-
ването на вътрешната сигурност, контрара-
зузнавателното и оперативното осигуряване 
на Службата;

3. провежда оперативни мероприятия;
4. взаимодейства с други структури на 

Службата;
5. извършва оперативно осигуряване на 

лица и обекти;
6. участва в процедурата по подбор и наз- 

начаване на служители на Службата;
7. извършва проверки по месторабота и 

проверки по местоживеене на кандидати за 
работа и на служители на Службата по сми-
съла на Закона за защита на класифицираната 
информация;

8. участва в контрола за надеждност по 
чл. 166 от Правилника за прилагане на Закона 
за защита на класифицираната информация;

9. участва в обучението и подготовката 
на служители на Службата по линия на вът- 
решната сигурност, контраразузнавателното 
и оперативното осигуряване;

10. използва ресурсите на изградените и 
достъпни в Службата собствени и външни 
комуникационни и информационни системи 
за работа с класифицирана информация за 
събиране, регистриране, систематизиране и 
съхраняване на данни за лица, обекти, факти 
и събития при спазване на принципа „необ-
ходимост да се знае“;

11. взаимодейства с разузнавателните и 
контраразузнавателните структури на НАТО 
и ЕС и държавите – членки на НАТО и ЕС, 
с партньорски служби, с органите на дър-
жавната власт, на местното самоуправление 
и на местната администрация, със службите 
за сигурност и службите за обществен ред и 
с юридически и физически лица. 

Чл. 54. Информацията, получена при осъ-
ществяването на дейността по обезпечаване 
на вътрешната сигурност, контраразузна-
вателното и оперативното осигуряване, не 
може да бъде използвана за други цели освен 
за защита на класифицираната информация 
от нерегламентиран достъп, за гарантиране 
на сигурността на Службата и в интерес на 
националната сигурност.“

3. Създава се чл. 54а:
„Чл. 54а. (1) Служителите на Службата са 

длъжни да оказват съдействие на служителите 
от структурата по чл. 51, ал. 2 при осъщест-
вяване на установените с този правилник 
правомощия.

(2) Служителите на Службата са длъжни 
да се съобразяват с указанията и препоръките 
на служителите от структурата по чл. 51, ал. 2 
съгласно функционалната им компетентност 
и/или в изпълнение на конкретно поставена 
задача, заповед или разпореждане от органите 
по чл. 24, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за 
военното разузнаване.“

§ 7. Член 57 се изменя така:
„Чл. 57. Административната и деловодната 

дейност на Службата се осъществява при ус-
ловия и по ред, определени с акт на директора 
на Службата.“

§ 8. В чл. 59, ал. 4 след думите „модели 
за действие“ се добавя  „и правила за работа 
и планове“. 

§ 9. В чл. 62 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) На цивилните служители от Службата 

се издават служебни карти, които удостове-
ряват служебния им статус при изпълнение 
на служебните им задължения. Видът на 
служебните карти и редът за издаване, водене 
на отчет, сдаването и унищожаването им се 
определят с акт на директора на Службата.“

§ 10. Създава се чл. 65а:
„Чл. 65а. Структурното звено на Служба-

та, на което е възложено осъществяването 
на дейностите по управление на човешките 
ресурси, изпълнява функциите и на специ-
ализиран орган на министъра на отбраната 
по отношение на управлението и развитието 
на човешките ресурси в Службата.“

§ 11. В чл. 69 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 3 думите „дейностите по ал. 1 и 
2“ се заменят с „дейностите по ал. 1, т. 1, 3, 
6 и 7 и по ал. 2“.
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2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Дейностите по ал. 1, т. 2, 4 и 5 се 

организират от структурите, отговарящи за 
вътрешната сигурност и защитата на класи-
фицираната информация в Службата.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея 
след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.

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

1. Досегашният текст става ал. 1. 
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Военнослужещите по ал. 1 се назна-

чават на длъжност в Службата през цялата 
година.

(3) Военнослужещите по ал. 1 при първона-
чално назначаване на длъжност в Службата се 
назначават включително когато не е изтекъл 
минималният срок за престояване в длъжност 
и/или нямат изготвена атестационна оценка.“ 

§ 13. Създава се чл. 78а:
„Чл. 78а. Минималният срок за престояване 

във военно звание на военнослужещите от 
Служба „Военно разузнаване“ е:

1. за всички сержантски звания – 2 години;
2. за „офицерски кандидат – 1-ви клас“ – 

2 години;
3. за „лейтенант“ – 2 години;
4. за „старши лейтенант“ – 3 години;
5. за „капитан“ („капитан-лейтенант“) – 

3 години;
6. за „майор“ („капитан III ранг“) – 

4 години;
7. за „подполковник“ („капитан II ранг“) – 

4 години;
8. за „полковник“ („капитан I ранг“) – 

3 години;
9. за висшите офицерски звания – 1 година.“
§ 14. В чл. 79, ал. 2 след думите „не се 

прилага“ се добавя „при първоначално наз- 
начаване на военнослужещ от въоръжените 
сили в Службата“ и се поставя запетая.

§ 15. В чл. 80, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. изтекъл е минималният срок за пре- 

стояване във военно звание съгласно чл. 78а;“.
§ 16. В чл. 82 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. при престояване повече от шест месеца 

в оперативния резерв по чл. 8, ал. 5 и в инте-
рес, и съгласно потребностите на Службата;“.

2. Досегашната т. 5 става т. 6.
§ 17. В чл. 88, т. 1 думите „назначаване на 

длъжности и“ се заменят с „назначаване на 
длъжност и/или“.

§ 18. В чл. 89 се създава ал. 3:
„(3) Лицата, приети за обучение в струк-

турата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното 
разузнаване, които не завършат обучението 
за придобиване на военна квалификация, се 
освобождават от военна служба без предизвес-
тие на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона 
за отбраната и въоръжените сили.“

§ 19. В глава четвърта, раздел III се съз-
дава чл. 95а:

„Чл. 95а. (1) Прекратяване на договора за 
военна служба и освобождаване от военна 
служба на основание чл. 166 от Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република 
България (когато военнослужещият е упраж-
нил правото си на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст при условията на Кодекса 
за социално осигуряване), с изключение на 
случаите по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за во-
енното разузнаване, се извършва от директора 
на Службата по мотивирано предложение на 
ръководителя на съответната структура по 
чл. 3, ал. 1.

(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат 
кадрова справка и информация от Национал-
ния осигурителен институт за упражненото 
право на пенсия от военнослужещия.

(3) Директорът на Службата приема или 
отхвърля предложението по ал. 1 в 10-дневен 
срок от неговото получаване.“

§ 20. В чл. 99, ал. 4 думите „Закона за 
развитие на академичния състав“ се заме-
нят със „Закона за развитие на академичния 
състав в Република България, Правилника за 
прилагането му“.

§ 21. В чл. 116 т. 2 се изменя така:
„2. придобиване на образователна и научна 

степен „доктор“ и научна степен „доктор на 
науките“ по акредитирани от Националната 
агенция за оценяване и акредитация док-
торски програми на Военна академия „Г. С. 
Раковски“.“

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

1. В ал. 4, т. 2 след думата „магистър“ 
запетаята се заменя със съюза „и“, а думи-
те „и научна степен „доктор на науките“ се 
заличават.

2. Създава се ал. 5: 
„(5) Служителите от структурите за ра- 

зузнавателна дейност могат да кандидатстват 
за придобиване на научна степен „доктор на 
науките“ след разрешение от директора на 
Службата при условията и по реда, определени 
с правилниците за устройството и дейността 
на съответните военни и граждански висши 
училища в страната.“

§ 23. В чл. 118, ал. 1 след думите „приети 
за обучение“ се добавя „и за придобиване на 
научна степен „доктор на науките“.

§ 24. В чл. 179 се правят следните изме-
нения:

1. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Структурите (органите) по ал. 1 изпра-

щат за съгласуване в Службата мотивирано 
предложение, в което посочват действащата 
нормативна уредба в държавата на пребива-
ване и предлагат способа, който следва да 
се приложи.“

2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Предложението се утвърждава от ди-
ректора на Службата.“

§ 25. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 
(секретно) се изменя съгласно приложение 
№ 1 (секретно).

§ 26. Приложение № 3 към чл. 37 (секретно) 
се изменя съгласно приложение № 2 (секретно).

Заключителни разпоредби
§ 27. Приложението към т. I от Класифи-

катора на длъжностите в Служба „Военно 
разузнаване“, приет с Постановление № 170 
на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, 
бр. 54 от 2016 г.; изм. и доп.,  бр. 97 от 2018 г., 
бр. 72 от 2019 г. и бр. 7 и 101 от 2020 г.) (по-
верително) се изменя съгласно приложение 
№ 3 (секретно).

§ 28. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на отбраната и на 
директора на Служба „Военно разузнаване“.

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

Министър-председател: 
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

7586

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383  
ОТ 30 НОЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на труда и со-
циалната политика за  2022 г. за изплащане 
на еднократна финансова помощ за отопление

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на труда и 
социалната политика за 2022 г. в размер до 
15 000 000 лв. за изплащане на еднократна 
финансова помощ за отопление. 

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

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат утвърдените разходи по „Политика в 
областта на социалното подпомагане и равно-
поставеността на жените и мъжете“ за 2022 г., 
бюджетна програма „Социални помощи“. 

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат утвърдените показатели по чл. 14, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

Чл. 3. По бюджета на Министерството на 
труда и социалната политика за 2022 г., по „По-
литика в областта на социалното подпомагане 
и равнопоставеността на жените и мъжете“, 
бюджетна програма „Социални помощи“, да се 
създаде нов администриран разходeн параграф 
„Еднократна финансова помощ за отопление“ 
в размер 15 000 000 лв.

Чл. 4. Министърът на труда и социалната 
политика да извърши съответните промени 

по бюджета на Министерството на труда и 
социалната политика за 2022 г. на базата на 
фактически извършените разходи и да уведоми 
министъра на финансите.

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

Чл. 6. Еднократната финансова помощ за 
отопление е в размер на 300 лв. и се предоставя 
на лица и семейства от рискови групи, на които 
не са отпуснати средства през 2022 г. по реда 
на Наредба  № РД-07-5 от 2008 г. за условията и 
реда за отпускане на целева помощ за отопле-
ние, Решение № 500 на Министерския съвет от 
2022 г., Постановление № 349 на Министерския 
съвет от 2022 г. и по чл. 16 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане 
за 2022 г.

Чл. 7. (1) Финансовата помощ по чл. 6 се 
предоставя на:

1. подпомагани семейства по реда на чл. 8д 
от Закона за семейни помощи за деца;

2. подпомагани семейства по реда на чл. 8е 
от Закона за семейни помощи за деца;

3. подпомагани деца по реда на чл. 9, ал. 3, 
т. 8, буква „б“ от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане, настанени по 
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; 

4. подпомагани лица по реда на чл. 70, т. 4 
от Закона за хората с увреждания;

5. подпомагани лица по реда на чл. 70, т. 5 
от Закона за хората с увреждания;

6. подпомагани лица и семейства по чл. 16 
от Правилника за прилагане на Закона за со-
циално подпомагане, пострадали от пожари, 
наводнения и други природни бедствия през 
2022 г.;

7. подпомагани от Агенцията за социално 
подпомагане ветерани от войните;

8. подпомагани от Агенцията за социално 
подпомагане военноинвалиди и военнопо-
страдали.

(2) Финансовата помощ не се предоставя на 
лица и семейства по ал. 1, на които са отпус-
нати средства през 2022 г. по реда на Наредба 
№ РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за 
отпускане на целева помощ за отопление, Ре-
шение № 500 на Министерския съвет от 2022 г., 
Постановление № 349 на Министерския съвет от 
2022 г. и по чл. 16 от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане за 2022 г.

(3) В случай че лице/семейство попада в 
повече от една от целевите групи по ал. 1, се 
отпуска само една помощ.

Чл. 8. Еднократната финансова помощ се 
предоставя на лицата и семействата в размера 
по чл. 6 от Агенцията за социално подпома-
гане чрез дирекция „Социално подпомагане“ 
по настоящ адрес на правоимащите лица и 
семейства по касов и безкасов път. 

Чл. 9. Еднократната финансова помощ за 
лица и семейства по чл. 7, ал. 1 се предоставя 
служебно от дирекциите „Социално подпо-
магане“ въз основа на списък, утвърден със 
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разгледаните и приключените дела и препи-
ски за календарна година, като отчетите се 
предоставят на Инспектората до 15 март на 
следващата календарна година.

(3) Образците по ал. 1 се публикуват на 
интернет страницата на Инспектората.

Чл. 52б. (1) До 15 април на всяка календарна 
година звено „Аналитично“ изготвя анализ 
на отчетите, постъпили от съдилищата и 
Прокуратурата на Република България.

(2) Анализът за резултатите от приключени-
те дела и преписки се публикува на интернет 
страницата на Инспектората.“

Заключителна разпоредба
§ 3. Този правилник влиза в сила от датата 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Главен инспектор: 

Теодора Точкова
7520

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАРЕДБА № 25 
от 3 ноември 2022 г.

за придобиване на квалификация по профе-
сията „Болногледач“

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя дър-
жавният образователен стандарт (ДОС) за 
придобиването на квалификация по профе-
сията 723020 „Болногледач“ от област на об-
разование „Здравеопазване“ и професионално 
направление 723 „Здравни грижи“ 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 стан-
дарт за придобиването на квалификация по 
професията 723020 „Болногледач“ съгласно 
приложението към тази наредба определя 
изискванията за придобиването на втора 
степен на професионална квалификация за 
специалността 7230201 „Здравни грижи“.

Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и 
рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 
от Закона за професионалното образование 
и обучение се разработват учебни планове 
за лица, навършили 16 години, и учебни 
програми за обучението по специалността 
по чл. 2.

Раздел II
Съдържание на държавния образователен 

стандарт

Чл. 4. (1) Държавният образователен 
стандарт по чл. 1 определя изискванията 

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

ИНСПЕКТОРАТ 
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Правилник за допълнение на Правилника за 
организацията на дейността на Инспектората 
към Висшия съдебен съвет и за дейността на 
администрацията и на експертите (обн., ДВ, 
бр. 103 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2019 г. 

и бр. 67 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 50, ал. 1, т. 1 се създава буква „е“:
„е) отчетите по чл. 52а, ал. 2 в срока по 

чл. 52б, ал. 1;“.
§ 2. В глава пета се създава раздел I„а“ с 

чл. 52а и 52б: 

„Раздел І„а“
Процедура за приемане на образци за отчита-
не приключването на делата и преписките в 
установените срокове от съдилищата, проку-
ратурите и следствените органи и публикуване 

на резултатите от приключените дела

Чл. 52а. (1) Инспекторатът приема образци 
за периодично отчитане приключването на 
делата и преписките в установените срокове 
от съдилищата, прокуратурите и следствените 
органи.

(2) Съдилищата и Прокуратурата на Ре-
публика България отчитат дейността си по 

заповед на директора на съответната дирекция 
„Социално подпомагане“.

Чл. 10. Еднократната финансова помощ по 
чл. 6 не се счита за доход на лицата и семей-
ствата при реализиране на правата им по реда 
на Закона за социално подпомагане, Закона 
за семейни помощи за деца, Закона за хората 
с увреждания и Закона за закрила на детето.

Чл. 11. Министърът на труда и социалната 
политика извършва налагащите се промени по 
бюджета на Агенцията за социално подпомагане 
за изпълнение на дейността по чл. 6.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси, чл. 1, ал. 7 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 труда и социалната 
политика.

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

Министър-председател: 
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

7670
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към кандидатите, описанието на професията, 
единиците резултати от ученето, изисквани-
ята към материалната база и изискванията 
към обучаващите.

(2) Държавният образователен стандарт за 
придобиване на квалификация по професи-
ята 723020 „Болногледач“ включва общата, 
отрасловата и специфичната професионална 
подготовка с необходимите професионални 
компетентности, които гарантират на обу-
чаемия възможността за упражняване на 
професията след завършване на обучението.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, навършили 16 години, които 

към влизане в сила на тази наредба се обу-
чават 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 № 73 от 2012 г. за 
придобиване на квалификация по професията 
„Болногледач“ (ДВ, бр. 77 от 2012 г.). 

Министър: 
Сашо Пенов

Приложение 
към чл. 2

Държавен образователен стандарт за при-
добиване на квалификация по професията 

„Болногледач“

Професионално направление:

723  Здравни грижи

Наименование на професията:

723020  Болногледач

Специалности: Степен 
на про-
фесио-
нална 
квали-

фикация

Ниво по 
Национал-
на квали-
фикацион-
на рамка 
(НКР)

Ниво по 
Европей-
ска квали-
фикацион-
на рамка 
(ЕКР)

7230201 Здравни 
грижи

Втора 3 3

1. Изисквания към кандидатите 
1.1. Изисквания към кандидатите за вхо-

дящо минимално образователно равнище за 
придобиване на степен на професионална 
квалификация съгласно Закона за професи-
оналното образование и обучение (ЗПОО)

За придобиване на втора степен на про-
фесионална квалификация по професията 
„Болногледач“ от Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение по 
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното 
образование и обучение 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 об-
разователно равнище към кандидатите са:

– за лица, навършили 16 години – завър-
шен първи гимназиален етап.

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 про-
фесията „Болногледач“ 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 профе-
сионални 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, лич-

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

Болногледачът подпомага дейностите, 
които медицинските специалисти (меди-
цински сестри, акушерки, рехабилитатори, 
фелдшери, лекарски асистенти и лекари) 
и здравните асистенти извършват за подо-
бряване качеството на живот на пациента/
потребителя и ги подпомага при извършва-
нето на специфични дейности в болнична и 
основно в извънболнична среда. 

Под ръководството на медицински спе-
циалисти болногледачът извършва дейности, 
които подпомагат пациента/потребителя при 
удовлетворяване на основните му жизнени 
потребности – хигиена, двигателна активност 
и физическо удобство, хранене, отделяне, 
сън, почивка, обучение, забавление и пси-
хосоциален комфорт.

Болногледачът извършва комплекс от 
мероприятия за поддържане на личната 
хигиена и комфорта на пациента/потреби-
теля. Подпомага пациента/потребителя при 
движението му, извършва самостоятелно или 
асистира на медицинския специалист при 
осъществяване на дейности за поддържане 
чистотата на тялото, личното и постелното 
бельо. Болногледачът осъществява и дей-
ности, съобразени с правилата и нормите 
за дезинфекция на болничната среда и 
дезинфекция, дезинсекция и дератизация в 
бита – дезинфекция на повърхности, прибори, 
пособия, процедури по обезпаразитяване и 
др. Болногледачът извършва дейности, свър-
зани с храненето и приемането на течности, 
в зависимост от състоянието и заболяването 
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на пациента/потребителя. Болногледачът 
извършва дейности за осигуряване на опти-
мални условия за сън и почивка, условия и 
дейности за развлечения според състоянието 
и желанието му. 

В случай на необходимост болногледа-
чът съдейства на специалиста по здравни 
грижи при измерване на основни показате-
ли – телесна температура, артериално кръв-
но налягане, и го подпомага в дейностите 
за овладяване на хипо- или хипертермия, 
хипо- или хипертония. Участва също при 
провеждането на общоукрепващи и закали-
телни процедури за пациента/потребителя. 
Болногледачът извършва предоперативно 
отстраняване на окосмяването на мястото 
на оперативното поле.

При рискови ситуации и спешни състоя-
ния болногледачът предприема действия, с 
които да облекчи състоянието на пациен-
та/потребителя, без да прилага специални 
мерки, които могат да се извършват само 
от медицински специалисти. 

Полага грижи за инфекциозно болни, като 
стриктно спазва противоепидемичния план 
за обгрижването им (задължително използ-
ва предпазни средства, редовно извършва 
хигиенна дезинфекция на ръцете си и др.).

Болногледачът може да полага грижи за 
лица със специфични потребности (сензорни 
и двигателни нарушения), онкологично болни 
и в терминално състояние, лица с психични 
разстройства, както и да осъществява грижи 
за болни деца в различни възрастови групи. 

При настъпила смърт болногледачът 
обработва тялото на починал под контрола 
и съобразно указанията на специалиста по 
здравни грижи.

При изпълнение на професионалните 
дейности болногледачът поддържа контакти 
с пациента/потребителя, с неговите близки 
и с работния екип, като проявява адаптив-
ност за работа при променящи се условия, 
поддържа контакт с общопрактикуващия/
лекуващия лекар, сигнализира при влоша-
ване на здравословното състояние или при 
спешен случай. Болногледачът работи в екип 
с други специалисти, изпълнява указанията 
на ръководителя на екипа, указанията на 
специалистите по здравни грижи и участва 
в изпълнението на изготвения индивидуален 
план за грижи.

Болногледачът притежава умения за 
ефективна комуникация, за работа в екип, 
проявява уважениe и зачита правата на паци-
ента/потребителя. Грижите трябва да бъдат 
насочени преди всичко към осигуряване на 
добро физическо и социално-психологическо 
състояние. Дейностите, осъществявани от 
болногледача, целят подобряване качеството 
на живот на пациента/потребителя чрез оказ-

ване на медико-социална и психологическа 
подкрепа за здравословен начин на живот, за 
ресоциализация и адаптация след операция 
или при хронични заболявания. Носи отго-
ворност за живота и здравето на пациента/
потребителя, за който се грижи, в рамките 
на работното време и на компетентността 
си, за извършените от него действия или 
бездействия, както и за опазване имущество-
то на пациента/потребителя, когато полага 
грижи в дома. Спазва изискванията за кон-
фиденциалност при работа с личните данни 
или с персонална информация, свързана с 
пациента/потребителя, неговото семейство 
и близки. Проявява лоялност и толерантност 
към възрастовите, етническите, религиоз-
ните и други различия. При упражняване 
на професията от болногледача се изисква 
да проявява дискретност, инициативност, 
комуникативност, емпатия, търпение, емо-
ционална стабилност.

Болногледачът е запознат с относимата 
към дейността му документация и с норма-
тивната уредба, касаеща дейността му. Из-
готвя отчет за извършените от него дейности 
(ежедневно, месечно) в специални формуляри 
(на хартиен или електронен носител) по 
указания на прекия ръководител.

Когато работи в лечебно заведение, болно-
гледачът осъществява трудовата си дейност 
на работно място, оборудвано с подходящи 
медицински помощни материали, посо-
бия и консумативи – медицински шкафове, 
превързочни материали, болнични легла, 
антидекубитални дюшеци, медицински ле-
генчета, инвалиден стол, тоалетен стол, 
подлога, термометър, апарат за кръвно на-
лягане, памперси, постелъчно бельо и др., в 
съответствие със спецификата на лечебното 
заведение, в което полага труд. 

Особеностите на работната среда пред-
полагат наличието на известни рискови 
фактори: 

– физически рискове при повдигане, сва-
ляне и пренасяне на пациенти/потребители, 
работа в изправено положение със стоене 
на едно място, повтарящи се еднотипни 
движения, носене на тежести (чували с бе-
льо, контейнери за стерилизация, опасни и 
неопасни отпадъци и др.); 

– сензорни рискове: миризми от използва-
ните дезинфекционни и хигиенни препарати, 
от телесни течности; 

– биологични рискове: инфекции, микози, 
алергии и др., възникващи при пренасяне на 
материали за изследвания, при обработка 
на болнично бельо и отпадъци; 

– психологически рискове: негативни 
емоции, свързани със загуба на пациент/
потребител, Бърнаут синдром;
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– възможна агресия от страна на пациен-
тите/потребителите, стрес от потенциален 
риск от инцидент или злополука. 

Болногледачът е длъжен да спазва утвър-
дените правила за здравословни и безопасни 
условия на труд.

2.2. Възможности за продължаване на 
професионалното обучение

Лицата, придобили втора степен на про-
фесионална квалификация по професията 
„Болногледач“, могат да продължат обуче-
нието си за трета степен на професионална 
квалификация по друга професия от профе-
сионално направление „Здравни грижи“ в 
системата на професионалното образование 
и обучение.

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

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

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

Придобилите втора степен на професио-
нална квалификация по професията „Бол-
ногледач“ могат да постъпят на работа на 
следните длъжности от Националната кла-
сификация на професиите и длъжностите, 
2011 г.: 5321-1001 „Болногледач“, 5321-1002 
„Санитар“, 5322-1001 „Домашен санитар“, 
5322-1002 „Личен асистент“, както и на дру-
ги подходящи длъжности, допълнени при 
актуализиране на НКПД. 

Придобилите квалификация по професия-
та „Болногледач“ могат да работят, като пре-
доставят грижи в болница за продължително 
лечение, болница за рехабилитация, болница 
за продължително лечение и рехабилитация, 
хоспис, дом за медико-социални грижи за 
пълнолетни лица, център за комплексно об-
служване на деца с увреждания и хронични 
заболявания, при доставчици на социални 
услуги, доставчици на интегрирани здравно-
социални услуги и в дома на потребителя (в 
структури за патронажни грижи). Наемането 
и определянето на работното време на бол-
ногледача се договаря с работодателя при 
спазване на Кодекса на труда. 

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

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

ЕРУ по общата професионална подго-
товка – единна за всички професии с втора 
степен на професионална квалификация от 
СППОО

ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия 
на труд 

1.1. РУ Познава и 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. Предприемачество
2.1. РУ Познава основите на предприема-

чеството
2.2. РУ Формира предприемаческо по-

ведение
ЕРУ 3. Икономика
3.1. РУ Познава основите на пазарната 

икономика
3.2. РУ Познава характеристиките на 

дейността в организацията 
ЕРУ по отраслова професионална подго-

товка – единна за професиите от професио-
нално направление „Здравни грижи“ – втора 
степен на професионална квалификация

ЕРУ 4. Комуникация и чужд език 
4.1. РУ Общува ефективно в работния екип 
4.2. РУ Осъществява ефективна бизнес 

комуникация
4.3. РУ Владее чужд език, свързан с про-

фесионалната дейност
ЕРУ 5. Използване на информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) в про-
фесионалната дейност

5.1. РУ Обработва информация и съдър-
жание с ИКТ

5.2. РУ Осъществява комуникация по-
средством ИКТ

5.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
ЕРУ 6. Организация на труда 
6.1. РУ Организира процеса на работата си 
6.2. РУ Изпълнява трудовите дейности в 

работния процес
ЕРУ 7. Нормативна уредба в областта на 

здравните грижи
7.1. РУ Познава структурата на системата 

на здравеопазване
7.2. РУ Познава системата на социални 

услуги
7.3. РУ Познава нормативната уредба за 

оказване на здравни грижи
ЕРУ 8. Професионална етика в здравните 

грижи
8.1. РУ Прилага основни принципи на 

медицинската етика
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8.2. РУ Спазва етичните правила за вза-
имоотношения с пациента/потребителя

ЕРУ 9. Хигиенни правила и норми, спе-
цифични за лечебното заведение и дома

9.1. РУ Извършва дезинфекция съобразно 
действащата нормативна уредба

9.2. РУ Познава основните методи за борба 
с вредители – дезинсекция и дератизация

9.3. РУ Спазва режима за превенция на 
вътреболнични инфекции (ВБИ)

ЕРУ по специфична професионална подго-
товка за специалност „Здравни грижи“ – вто-
ра степен на професионална квалификация

ЕРУ 10. Устройство и функции на човеш-
кото тяло по системи

10.1. РУ Дефинира структурните и функ-
ционалните връзки в човешкото тяло

10.2. РУ Познава структурата и функциите 
на опорно-двигателния апарат 

10.3. РУ Познава сърдечно-съдовата и 
нервната система

10.4. РУ Познава дихателната и храно-
смилателната система

10.5. РУ Познава отделителната, половата 
и ендокринната система

ЕРУ 11. Грижи за пациента/потребителя
11.1. РУ Полага хигиенни грижи за легло-

то, шкафчето, тялото, личното и постелното 
бельо на пациента/потребителя

11.2. РУ Познава двигателния режим при 
различните заболявания и състояния

11.3 РУ Познава основни правила и прин-
ципи, свързани с храненето

11.4. РУ Извършва наблюдение на отде-
лителните функции

11.5. РУ Разпознава потребностите от сън, 
почивка и развлекателни занимания

11.6. РУ Извършва обработка на тялото 
на починал пациент/потребител

ЕРУ 12. Основни отклонения във функ-
циите на системите в човешкия организъм

12.1. РУ Познава основни симптоми на 
най-честите остри хирургични състояния

12.2. РУ Познава основни симптоми на 
най-честите заболявания на вътрешните 
органи, нервната система и полово преда-
ваните болести

12.3. РУ Извършва грижи за пациенти/
потребители с онкологични заболявания и 
в терминално състояние

12.4. РУ Познава основни симптоми на 
най-честите психични заболявания

12.5. РУ Полага грижи за лица със спе-
цифични потребности

ЕРУ 13. Грижи за болното дете
13.1. РУ Спазва правилата за изпълнение 

на общите грижи за болно дете
13.2. РУ Оказва грижи, съобразени с 

психическото, физическото, социалното и 
емоционалното състояние на детето

3.2. Описание на ЕРУ

ЕРУ по обща професионална подготовка 
ЕРУ 1

Наименование 
на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд 

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование 
на професията:

Болногледач

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

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

Знания ·  Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност

·  Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната 
трудова дейност

·  Знае 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 
осигуряване 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
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Резултат от учене 1.2: Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания ·  Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи 
се до конкретната трудова дейност

·  Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната тру-
дова дейност

·  Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
·  Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни 

отпадъци

Умения ·  Разпознава и съхранява опасни отпадъци и др., спазвайки технологията 
за събиране и рециклиране (ако е приложимо)

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 ·  Знае основните рискови и аварийни ситуации
·  Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
·  Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
·  Познава видовете травми и методите за оказване на първа 
помощ

Умения ·  Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
·  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 ·  Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/
или авария

·  Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с 
установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

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

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
·  Владее теоретични знания за:

·  хигиенните норми;
·  здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
·  превантивна дейност за опазване на околната среда;
·  овладяване на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на 

пострадали.
За средство 2:
·  Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената 

рискова ситуация
·  Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2

Наименование 
на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование 
на професията:

Болногледач

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 2.1: Познава основите на предприемачеството

Знания ·  Описва същността на предприемачеството 
·  Посочва видовете предприемачески умения

Умения ·  Обяснява характерните особености на предприемаческите инициативи
·  Информира се за добри предприемачески практики в професионалната сфера
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Компетентности ·  Способен е да обясни добри практики за предприемаческа дейност в сфе-
рата на здравните грижи

Резултат от учене 2.2: Формира предприемаческо поведение
Знания ·  Посочва характеристиките на предприемаческото поведение 

·  Изрежда видовете предприемаческо поведение 
Умения ·  Проучва нови практики в дейността си

·  Прави предложения за подобряване на работата
Компетентности ·  Способен е самостоятелно да предложи възможно решение за подобряване 

ефективността на работата
Средства за оценяване: Средство 1:

·  Решаване на тест
Средство 2:
·  Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
·  Разработване на бизнес план

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1, 2 и 3:
·  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
·  Владее основни теоретични понятия в областта на предприемачеството
За средство 2:
·  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на опи-

сания проблем в зададения казус
За средство 3:
·  Участва в разработването на бизнес план според изискванията на пред-

варително дефинираното задание
ЕРУ 3

Наименование 
на единицата:

Икономика

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование 
на професията:

Болногледач

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 3.1: Познава основите на пазарната икономика

Знания ·  Познава общата теория на пазарната икономика 
·  Запознат е с основните икономически проблеми – недостиг на ресурси, 

потребителски избор
·  Знае ролята на държавата в пазарната икономика
·  Познава основните икономически субекти в бизнеса

Умения ·  Информира се за успешни практически примери за управление на раз-
лични бизнес начинания 

Компетентности ·  Способен е да идентифицира успешни примери за управление на бизнес 
начинания

Резултат от учене 3.2: Познава характеристиките на дейността в организацията

Знания ·  Посочва основите на пазарното търсене и предлагане
·  Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, 

рентабилност

Умения ·  Обяснява основни икономически понятия 
·  Прилага в дейността си основни икономически принципи

Компетентности ·  Способен е да разграничи основните икономически процеси в дейността 
на организацията

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

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет
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Критерии за оценяване: За средство 1:
·  Владее основните теоретични знания в областта на икономиката 
За средство 2:
·  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на про-

блема в зададения казус
ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално 

направление „Здравни грижи“
ЕРУ 4

Наименование 
на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование 
на професията:

Болногледач

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 4.1: Общува ефективно в работния екип

Знания ·  Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа 
·  Изброява принципите за ефективна работа в екип
·  Описва правилата за предаване на информация между членовете на ра-

ботния екип
·  Познава професионалните ценности и етичните норми в екипната работа
·  Разбира своята роля, правата и задълженията си в дейността на институ-

циите в здравеопазването и в общността

Умения ·  Спазва йерархията в екипа
·  Спазва принципите за ефективна работа в екип
·  Изпълнява разпределените му задачи, съдейства и търси помощ от чле-

новете на екипа
·  Прилага правилата за предаване на информация между членовете на 

работния екип
·  Спазва конфиденциалност и проявява дискретност

Компетентности ·  Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес и проявява 
отговорност при изпълнение на задълженията си

Резултат от учене 4.2: Осъществява ефективна бизнес комуникация

Знания ·  Описва етичните норми в комуникацията
·  Изрежда правилата за вербална и невербална комуникация
·  Посочва адекватното поведение при конфликт
·  Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения ·  Предоставя необходимата информация на пациента/потребителя
·  Разпознава сигнали за провокиране на конфликтни ситуации
·  Съдейства за разрешаване на конфликтни ситуации

Компетентности ·  Провежда ефективна устна и писмена комуникация с колеги и пациенти/
потребители, спазвайки изискванията за делово общуване

Резултат от учене 4.3: Владее чужд език, свързан с професионалната дейност

Знания ·  Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения ·  Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана 
литература, техническа документация и др.) 

·  Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници 
·  Ползва чужд език при комуникация с пациентите/потребителите

Компетентности ·  Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация 
по професионални теми

Средства за оценяване: Средство 1:
·  Решаване на тест
Средство 2:
·  Провеждане на разговори на професионални теми

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет
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Критерии за оценяване: За средство 1:
·  Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване в работна 

среда. Владее чужд език по професията
За средство 2:
·  Провежда разговори по професионални теми на чужд език

ЕРУ 5
Наименование 
на единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 
професионалната дейност

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Наименование 
на професията:

Болногледач

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Резултат от учене 5.1: Обработва информация и съдържание с ИКТ
Знания ·  Изброява интернет търсачки 

·  Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет 
·  Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова инфор-

мация (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) 
·  Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения ·  Използва търсачка за намиране на информация 
·  Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, 

видео, уебстраници и др.) 
·  Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности ·  Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене 5.2: Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания ·  Изброява доставчици на услугата електронна поща

·  Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори 
·  Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове 
·  Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения ·  Използва електронна поща 
·  Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори 
·  Споделя файлове онлайн 
·  Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности ·  Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене 5.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания ·  Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание 

в един формат (текст, таблици, изображения)
·  Посочва функционалностите на софтуерите за редакция на цифрово съ-

държание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
Умения ·  Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, из-

ображения)
·  Редактира създадено цифрово съдържание

Компетентности ·  Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно 
съдържание

Средства за оценяване: Средство 1:
·  Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет 

по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
·  Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет прос-

транството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител 
по електронната поща

Средство 3:
·  Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформле-

нието на цифрово съдържание
Условия за провеждане 
на оценяването:

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

Критерии за оценяване: За средства 1, 2 и 3:
·  Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предва-

рително зададеното за това време
·  Демонстрирани са знания, умения и компетентности, свързани с използ-

ването на ИКТ
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ЕРУ 6

Наименование 
на единицата:

Организация на труда

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Наименование 
на професията:

Болногледач

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Резултат от учене 6.1: Организира процеса на работата си
Знания ·  Познава структурата на организацията, в която работи

·  Изброява методи за нормиране на работния процес
·  Посочва елементите и начина за изготвяне на план-график 
·  Познава вътрешните нормативни и административни актове, свързани с 

професията
Умения ·  Планира работния си процес 

·  Съставя график на работните си задачи 
·  Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности ·  Организира рационално процеса на работата си за ефективно изпълняване 
на трудовите задачи

Резултат от учене 6.2: 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 ·  Планира трудовите дейности
·  Спазва етичните норми на поведение
·  Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности ·  Ефективно планира и изпълнява трудовите дейности
·  Участва в изграждането и поддържането на ефективна работна среда

Средства за оценяване: Средство 1:
·  Решаване на тест
Средство 2:
·  Решаване на казус

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
Дефинира теоретични понятия за:
·   управленската структура на организацията
·  организацията на работния процес
За средство 2:
·  Вярно, точно и мотивирано решава посочения казус, свързан с организа-

ция на работния процес 
ЕРУ 7

Наименование 
на единицата:

Нормативна уредба в областта на здравните грижи

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Наименование 
на професията:

Болногледач

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Резултат от учене 7.1: Познава структурата на системата на здравеопазване
Знания ·  Познава структурата на здравната система и видовете лечебни заведния

·  Познава основни документи, приложими в здравния сектор 
·  Знае правата и задълженията на пациентите/потребителите

Умения ·  Обяснява своята роля в дейността на институциите в здравеопазването 
·  Използва документацията, относима към дейността му 
·  Обяснява правата и задълженията на пациентите/потребителите
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Компетентности ·  Способен е да обясни вярно структурата на системата на здравеопазване 
и правата на пациентите/потребителите

Резултат от учене 7.2: Познава системата на социални услуги
Знания ·  Познава основните нормативни актове за предоставяне на социални услуги

·  Познава правната рамка за предоставяне на интегрирани здравно-социални 
услуги за дългосрочна грижа в общността

·  Посочва видовете социални услуги – общодостъпни и специализирани, и 
средата на предоставянето им 

Умения ·  Информира пациента/потребителя и неговите близки за институциите на 
местно ниво, които предоставят различен вид услуги и подкрепа (здравни, 
социални, интегрирани здравно-социални услуги, административни и др.) 

·  Обяснява своята роля в интегрирани здравно-социални услуги в зависи-
мост от средата на предоставянето є

Компетентности ·   Способен е да разграничи вярно различните видове социални услуги
Резултат от учене 7.3: Познава нормативната уредба за оказване на здравни грижи 
Знания ·  Познава основните принципи и правила за добра медицинска практика 

по здравни грижи
·  Дефинира изискванията на нормативната уредба относно добра здравна 

грижа
·  Описва йерархичната подчиненост в изпълнение на дейността

Умения ·  Подпомага специалиста по здравни грижи при изпълнение на лечебния 
план и/или рехабилитационната програма на пациента/потребителя 

·  Изпълнява предписанията на медицинския специалист относно общите 
грижи за пациента/потребителя 

Компетентности ·  Способен е да обясни изискванията за предоставяне на добра здравна 
грижа и да спазва йерархичната подчиненост в изпълнение на дейността

Средства за оценяване: Средство 1:
·  Решаване на тест
Средство 2:
·  Решаване на казус

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1: 
·  Владее основни теоретични понятия, свързани с прилагане на норматив-

ната уредба за извършване на здравни грижи 
За средство 2: 
·  Вярно решава посочения казус, свързан с прилагане на нормативната 

уредба за извършване на здравни грижи
ЕРУ 8

Наименование 
на единицата:

Професионална етика в здравните грижи

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование 
на професията:

Болногледач

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 8.1: Прилага основни принципи на медицинската етика

Знания ·  Познава основни правила в медицинската етика
·  Изброява личностните качества, необходими за изпълнение на професи-

оналните задължения на болногледача
·  Описва своята роля, правата и задълженията си в дейността на лечебните 

заведения и в общността

Умения ·  Спазва основните принципи на медицинската етика
·  Проявява отговорност, съпричастност, търпение и дискретност при изпъл-

нение на професионалните си задължения
·  Проявява уважение към пациентите/потребителите и членовете на екипа

Компетентности ·  Способен е да спазва стриктно принципите на професионалната етика 
при изпълнение на трудовите си дейности 
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Резултат от учене 8.2: Спазва етичните правила за взаимоотношения с пациента/потребителя

Знания ·  Познава етичните правила за взаимоотношения с пациента/потребителя
·  Дефинира изискванията относно поведението на болногледача в процеса 

на оказване на грижи
·  Изброява правата на всеки пациент/потребител, обект на грижи 
·  Дефинира изискванията относно общуването с пациента/потребителя 

съобразно индивидуалните му характеристики
·  Посочва техники за вербална и невербална комуникация 
·  Познава различни модели на общуване в зависимост от начина на прие-

мане на болестта и процеса на лечение
·  Познава подходите за решаване на конфликти 
·  Описва правилата за спазване на конфиденциалност 

Умения ·  Отчита индивидуалните особености на пациента/потребителя
·  Използва различни способи за окуражаване на пациента/потребителя
·  Наблюдава реакциите на пациента/потребителя (безпокойство, апатия, 

агресия, автоагресия) и при идентифицирането им информира медицин-
ския специалист

·  Оказва подкрепа за психическата устойчивост на пациента/потребителя 
и на неговите близки по време на лечението

·  Зачита неприкосновеността на личния живот
·  Спазва изискванията за конфиденциалност

Компетентности ·  Способен е да спазва дискретност и да се отнася с уважение към пациен-
тите/потребителите, като проявява емпатия и толерантност при полагане 
на грижи 

Средства за оценяване: Средство 1:
·  Решаване на тест
Средство 2:
·  Решаване на казус

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1: 
·  Владее основни теоретични познания, свързани с етичните категории в 

професионалната дейност или етичните взаимоотношения с пациента/
потребителя, както и с екипа

За средство 2: 
·  Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаването на конкретен 

казус, свързан с начина на общуване с пациента/потребителя, с неговите 
близки, правото на информираност и запазване на неприкосновеността 
на личния живот, спазване на принципите на конфиденциалност и дове-
рителност

ЕРУ 9

Наименование 
на единицата:

Хигиенни правила и норми, специфични за лечебното заведение и дома

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование 
на професията:

Болногледач

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 9.1: Извършва дезинфекция съобразно действащата нормативна уредба

Знания ·  Познава средствата за дезинфекция 
·  Познава методите и средствата за дезинфекция на повърхности
·  Описва методите за дезинфекция на кухненски офиси, съдове, прибори, 

които се използват при обслужване на пациента/потребителя 
·  Познава начини за дезинфекция на термометри, подлоги, уринатори, стойки 

за инфузионни вливания и др.
·  Описва правилата за термична обработка на личното и спалното бельо 

на пациента/потребителя
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Умения ·  Извършва дезинфекция според мястото, формите и начините за прилагане 
на различните дезинфекционни средства 

·  Дезинфекцира легла, шкафчета и други повърхности
·  Дезинфекцира съдове и прибори за хранене
·  Обработва според конкретни указания личното и спалното бельо на па-

циента/потребителя

Компетентности ·  Способен е самостоятелно и прецизно да прилага основните правила на 
асептиката и антисептиката в грижите за пациента/потребителя според 
изискванията на средата

Резултат от учене 9.2: Познава основните методи за борба с вредители – дезинсекция и дератизация

Знания ·  Познава различните методи и средства за дезинсекция 
·  Изброява различните средства за борба с инсекти
·  Посочва специфични средства за борба с паразити в окосмените части 

на тялото
·  Познава различните методи и средства за дератизация 

Умения ·  Спазва указанията при използване на химически препарати
·  Подбира дезинсекционните средства спрямо указанията на производителя
·  Прилага правилно методите за дезактивация

Компетентности ·  Способен е да участва в организацията на мероприятия по дезинсекция 
и дератизация

Резултат от учене 9.3: Спазва режима за превенция на вътреболнични инфекции (ВБИ)

Знания ·  Познава действащата нормативна уредба за превенция и контрол на ВБИ 
·  Описва правилата за дезинфекция на ръце
·  Познава личните предпазни средства за предпазване от предаване на 

вътреболнични инфекции
·  Познава плана за управление на болничните отпадъци
·  Описва правилата за разделно събиране, временно съхранение, транспор-

тиране и обезвреждане на болничните отпадъци

Умения ·  Изпълнява приетия в лечебното заведение план за предотвратяване раз-
пространението на инфекции по пътя пациент – персонал и/или персо-
нал – пациент

·  Извършва правилно хигиенна дезинфекция на ръце
·  Използва дезинфекционните разтвори в съответствие с указанията на 

производителя
·  Използва правилно подходящи лични предпазни средства
·  Извършва почистване и дезинфекция на повърхностите и инвентара в 

кухненските офиси
·  Прилага правилата за разделно събиране и съхранение на болничните и 

битовите отпадъци
·  Извършва дейности, свързани с почистването и дезинфекцията в лечеб-

ното заведение

Компетентности ·  Способен е да участва в дейности по превенция на вътреболнични инфек-
ции, като се съобразява с установените изисквания на дезинфекционния 
план на лечебното заведение

Средства за оценяване: Средство 1:
·  Решаване на тест
Средство 2:
·  Изпълнение на практическа задача 

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
·  Учебен кабинет
·  База за практическо обучение 

Критерии за оценяване: За средство 1: 
·  Демонстрира основни теоретични знания, свързани със: познания за 

асептиката и антисептиката, дезинсекцията и дератизацията, както и за 
вътреболничните инфекции 

За средство 2: 
·  Прилага точно и вярно теоретичните знания при приготвяне на дезин-

фекционни разтвори, измиване и дезинфекция на повърхности, разделно 
събиране, временно съхранение и транспортиране на опасни и битови 
болнични отпадъци

·  Спазено е времето за изпълнение на задачата и критериите за качествено 
изпълнение
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Здравни грижи“ – втора 
степен на професионална квалификация 

ЕРУ 10

Наименование 
на единицата:

Устройство и функции на човешкото тяло по системи 

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование 
на професията:

Болногледач

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 10.1: Дефинира структурните и функционалните връзки в човешкото тяло

Знания ·  Описва общата структура на човешкото тяло – системите и функцио-
налните единици

·  Назовава различни видове тъкани на човешкото тяло

Умения ·  Определя местоположението на органите в човешкото тяло
·  Обяснява функционирането на системите в човешкото тяло

Компетентности ·  Способен е да опише структурата на човешкото тяло и обясни неговото 
функциониране

Резултат от учене 10.2: Познава структурата и функциите на опорно-двигателния апарат

Знания ·  Изброява кости на главата
·  Изброява кости на туловището 
·  Изброява кости на крайниците
·  Назовава стави и мускули
·  Описва функциите на опорно-двигателния апарат

Умения ·  Разграничава основните кости на тялото 
·  Разграничава основните стави и мускули 
·  Обяснява функцията на опорно-двигателния апарат

Компетентности ·  Способен е да наблюдава и разпознава промените в опорно-двигателния 
апарат

Резултат от учене 10.3: Познава сърдечно-съдовата и нервната система

Знания ·  Описва основни характеристики от структурата и функцията на сърдеч-
но-съдовата система

·  Притежава основни познания за структурата и функцията на нервната 
система

Умения ·  Наблюдава за патологични отклонения в сърдечно-съдовата систе-
ма – отоци, цианоза, задух, болка и др.

·  Наблюдава за патологични отклонения в нервната система – промяна в 
съзнанието, парези и парализи, гърчове, изтръпвания, болка, тремор и др.

·  Подпомага медицинския специалист при измерването на артериално 
кръвно налягане

·  Подпомага медицинския специалист при измерване честотата на сър-
дечната дейност

Компетентности ·  Способен е да разпознава отклонения във функционирането на сърдечно-
съдовата система и своевременно да сигнализира медицински специалист

·  Способен е да разпознава отклонения във функционирането на нервната 
система и своевременно да сигнализира медицински специалист

Резултат от учене 10.4: Познава дихателната и храносмилателната система

Знания ·  Описва органите на дихателната система и физиологията на дишането
·  Познава различни отклонения в дишането
·  Описва различни положения на тялото за облекчаване на отклонения 

в дишането 
·  Описва органите на храносмилателната система и физиологията на 

храносмилането
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Умения ·  Наблюдава и разпознава отклонения в дишането
·  Придава необходимото положение на пациента/потребителя в леглото и 

го освобождава от пристягащи дрехи
·  Следи за правилното положение на кислородна маска с цел подпомагане 

на дишането 
·  Подпомага медицинските специалисти при подготовката и провеждане на 

изследвания на дихателната и храносмилателната система 
·  Участва при осъществяване на предписаната от медицински специалист 

профилактика на застойните дихателни състояния чрез дихателна гим-
настика и инхалации

Компетентности ·  Способен е да разпознае отклонения от нормата от страна на дихателната 
система 

·  Способен е да разпознае отклонения от нормата от страна на храносми-
лателната система 

Резултат от учене 10.5: Познава отделителната, половата и ендокринната система 

Знания ·  Описва органите на отделителната система и техните функции 
·  Познава функцията на бъбреците и образуването на урина
·  Описва органите на половата система и техните функции 
·  Описва органите на ендокринната система и тяхното функциониране

Умения ·  Участва в измерването на диуреза
·  Подпомага медицинския специалист при вземането на урина за изследване
·  Наблюдава уринаторна торба на катетеризиран пациент/потребител
·  Обяснява най-честите отклонения от нормата в отделителната, половата 

и ендокринната система

Компетентности ·  Способен е да предоставя грижи за отделителната и половата система в 
съответствие с изискванията

Средства за оценяване: Средство 1: 
·  Тест 
Средство 2: 
·  Изпълнение на практическа задача 

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средство 1:
·  Учебен кабинет 
За средство 2: 
·  База за практическо обучение 

Критерии за оценяване: За средство 1: 
·  Владее основни теоретични познания относно анатомията и физиологията 

на човешкото тяло 
За средство 2: 
·  Изпълнява поставената задача, свързана с определяне на структурните и 

фунционални връзки в човешкото тяло 
·  Спазено е времето за изпълнение на задачата и критериите за качество

ЕРУ 11

Наименование 
на единицата: Грижи за пациента/потребителя

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование 
на професията:

Болногледач

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 11.1: Полага хигиенни грижи за леглото, шкафчето, тялото, личното и постелното 
бельо на пациента/потребителя

Знания ·  Познава видовете болнични легла и особеностите при подреждането им 
·  Изброява предмета на личната хигиена и видовете хигиенни грижи
·  Описва необходимите пособия за извършване на хигиенни грижи
·  Посочва положенията на тялото в болничното легло за извършване на 

хигиенни грижи
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Умения ·  Приготвя необходимите пособия за различните видове хигиенни грижи
·  Оказва помощ при подреждането на леглото или подрежда леглото на 

пациент/потребител
·  Оказва помощ при смяната на бельото или сменя личното и постелно 

бельо на пациент/потребител
·  Подрежда и хигиенизира шкафчето на болния
·  Съдейства на пациент или извършва пълна или частична хигиенна баня, 

включително къпане на пациент на легло
·  Извършва сутрешен и вечерен тоалет
·  Извършва тоалет на половите органи
·  Извършва предоперативно отстраняване на окосмяването на мястото на 

оперативното поле
·  Извършва профилактика на декубитуса и мацерацията

Компетентности ·  Способен е да извършва самостоятелно основните хигиенни грижи 
Резултат от учене 11.2: Познава двигателния режим при различните заболявания и състояния
Знания ·  Познава изискванията към двигателния режим на пациента/потребителя в 

зависимост от неговите функционални възможности, заболяване и състояние
·  Познава изискванията при провеждането на общоукрепващи и закалителни 

процедури за пациентите/потребителите
Умения ·  Съобразява двигателната активност на пациента/потребителя според не-

говите възможности, състояние и заболяване
·  Подпомага движението на пациента/потребителя, като го поддържа, при-

държа и поставя в подходящо положение
·  Подпомага самостоятелното придвижване на пациента/потребителя или 

такова с помощни средства
·  Транспортира и/или съпровожда пациента/потребителя
·  Прилага и следи за спазването на съответния болничен режим на всеки 

пациент
·  Спазва правилата за щадящ режим на пациента/потребителя – обръщане 

в леглото, пасивни движения и т.н.
·  Спазва правилата за вертикализиране и разхождане на пациента/потребителя
·  Спазва правилата при провеждане на общоукрепващи и закалителни 

процедури за пациентите/потребителите
Компетентности ·  Способен е да следва точно предписанията за двигателния режим на па-

циента в болнични условия и на потребителя в общността
·  Участва и оказва помощ при транспортиране и съпровождане на паци-

ента/потребителя
Резултат от учене 11.3: Познава основни правила и принципи, свързани с храненето
Знания ·  Разграничава и описва понятията хранителен режим, рационално и лечебно 

хранене и техните принципи
·  Дефинира основни хранителни вещества и тяхното значение за функцио-

нирането на човешкия организъм 
·  Описва основни, специални и комбинирани видове диети
·  Познава видовете диети при различни заболявания и състояния
·  Описва правилата при хранене на тежко болен
·  Изброява основни хигиенни изисквания към помещения за съхраняване 

на хранителните продукти и приготвяне на храната 
·  Описва изискванията към здравословното състояние и личната хигиена 

на лицата, извършващи дейности, свързани с храненето на пациента/
потребителя 

Умения ·  Спазва назначенията на медицинския специалист относно храненето на 
пациента/потребителя

·  Участва при получаване, разпределяне, раздаване и съхранение на храната 
в болнични условия

·  Участва при осигуряване и приготвяне на храната в домашни условия 
·  Осъществява подготовката за хранене – на трапезарията, на пациента/

потребителя, на приборите за хранене и храната
·  Осъществява хранене на тежко болни, съобразявайки се с предписаната 

диета
·  Наблюдава за приетото количество на храна и течности
·  Наблюдава за поява на хранителни разстройства, инфекции и интоксикации
·  Следва изискванията за измиване, опаковане, транспортиране, съхранение 

и приготвяне на хранителните продукти в домашни условия
·  Прилага основните хигиенни изисквания за помещенията, в които се 

съхраняват хранителните продукти и приготвя храната
·  Поддържа лична хигиена и следи за здравословното си състояние



СТР.  26  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 96

Компетентности ·  Способен е да приложи и спазва правилата и принципите на хранителния 
режим, рационалното и лечебното хранене

·  Способен е да приложи изискванията при съхранение, транспортиране, 
приготвяне, получаване, разпределяне на храната 

·  Способен е да подготви и извърши хранене на тежко болен 

Резултат от учене 11.4: Извършва наблюдение на отделителните функции 

Знания ·  Описва нормалното и патологичното отделяне – уриниране и дефекация 
·  Назовава основни качества и отклонения на вида и количеството на урина 

и фекални маси
·  Познава основните правила при съхраняване и транспорт на материали 

за изследване 

Умения ·  Поставя подлога и уринатор, сменя уринаторна торба, изпразва отворена 
стома торбичка при стомирани пациенти/потребители 

·  Наблюдава качествени и количествени показатели на отделената урина 
и екскременти

·  Наблюдава колостомни, илеостомни и уростомни торбички при стоми-
рани пациенти 

·  Разпознава отклонения в нормата на отделителните функции и информира 
своевременно медицинските специалисти

·  Подготвя пациента/потребителя и подпомага медицинския специалист 
при вземане на материал за изследване

·  Спазва правилата за съхранение и транспорт на материали за лабораторни 
изследвания 

Компетентности ·  Способен е самостоятелно да поставя подлога, уринатор, да сменя ури-
наторна торба, да изпразва отворени стома торбички и да транспортира 
според правилата материали за изследване

Резултат от учене 11.5: Разпознава потребностите от сън, почивка и развлекателни занимания 

Знания ·  Познава потребностите от сън и почивка на човека в различните възрас-
тови периоди

·  Познава нарушенията на съня при заболявания
·  Посочва различни методи за възстановяване на съня
·  Изброява видове развлекателни занимания за пациенти/потребители 

според тяхното състояние

Умения ·  Извършва тоалет преди сън и придава подходящо положение на тялото
·  Подготвя спалното бельо и осигурява комфортна среда за сън
·  Осигурява на пациента/потребителя развлечение и занимание – четене, 

разходка, подходящи игри според състоянието и възрастта му

Компетентности ·  Способен е да полага грижи с необходимото качество за удовлетворяване 
на потребностите от сън, почивка и развлекателни занимания в зависимост 
от възрастта и състоянието на пациента/потребителя

·  Осигурява подходящи развлекателни занимания според нуждите и въз-
можностите на пациента/потребителя

Резултат от учене 11.6: Извършва обработка на тялото на починал пациент/потребител

Знания ·  Дава общо описание на биологичната смърт
·  Познава ранните и късните трупни изменения
·  Познава реда за описване и предаване на вещите на починал пациент/

потребител
·  Описва дейностите по обработка на тялото на починал пациент/потребител

Умения ·  Извършва обработка на тялото на починал пациент/потребител – събличане, 
сресване, измиване, грижи за очите, долната челюст и крайниците и др.

·  Спазва правилата за престой и преместване в лечебното заведение на 
тялото на починал пациент

Компетентности ·  Способен е да извършва обработка на тялото на починал пациент/потребител

Средства за оценяване: Средство 1: 
·  Тест 
Средство 2: 
·  Изпълнение на практическа задача 

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средство 1:
·  Учебен кабинет 
За средство 2: 
·  База за практическо обучение 
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Критерии за оценяване: За средство 1: 
·  Владее основните теоретични знания относно хигиенни грижи, двигател-

на активност, хранене, основни показатели на човешкия организъм, сън, 
почивка и развлекателни занимания и биологична смърт

За средство 2:
·  Изпълнява точно и вярно поставената практическа задача, свързана с 

различни хигиенни тоалети и подреждане на легло, придаване на зада-
дено положение на болния в леглото, хранене, развлекателни занимания, 
обработка на тялото на починал пациент/потребител. Спазено е времето 
за изпълнение на задачата и критериите за качествено изпълнение

ЕРУ 12

Наименование 
на единицата:

Основни отклонения във функциите на системите в човешкия организъм

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование 
на професията:

Болногледач

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 12.1: Познава основни симптоми на най-честите остри хирургични състояния

Знания ·  Разпознава видовете рани 
·  Познава основни симптоми при остри хирургични състояния

Умения ·  Участва в грижите за пациенти с хирургично заболяване в съответствие 
с назначенията на медицинския специалист

·  Своевременно информира медицинския специалист за оплакванията на 
пациента и промяна в състоянието му

·  Докладва на медицинския специалист за резултатите от дейността си

Компетентности ·  Способен е да осъществява грижи за пациенти след хирургични интервен-
ции, изпълнявайки назначенията на медицински специалист в болнични 
и извънболнични условия

Резултат от учене 12.2 Познава основни симптоми на най-честите заболявания на вътрешните 
органи, нервната система и полово предавани болести

Знания ·  Познава основни симптоми при заболявания на дихателната, сърдечно-
съдовата, храносмилателната, отделителната, ендокринната система

·  Познава основни симптоми при заболявания на нервната система
·  Посочва основни заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата, храно-

смилателната, отделителната, ендокринната и нервната система
·  Описва особеностите на захарния диабет и неговите усложнения
·  Изброява полово предавани болести

Умения ·  Полага грижи за пациентите според заболяването, възрастта и състоянието 
и в съответствие с указанията на медицински специалист

·  Своевременно информира медицинския специалист за оплакванията и 
промяна в състоянието на пациента 

Компетентности ·  Способен е да полага общи грижи за пациенти със заболявания на вът- 
решните органи съобразно предписанията на медицински специалист

Резултат от учене 12.3: Извършва грижи за пациенти/потребители с онкологични заболявания и в 
терминално състояние

Знания ·  Познава основни симптоми на онкологичните заболявания 
·  Назовава спецификата на грижите за пациенти с онкологично заболяване 
·  Познава аспектите на палиативните грижи и спецификата на грижите за 

пациенти в терминално състояние 

Умения ·  Разпознава основни симптоми на онкологичните заболявания
·  Извършва нефармакологични дейности за облекчаване на болка
·  Полага грижи за пациенти/потребители на хормонална терапия, лъчете-

рапия и химиотерапия 
·  Полага грижи за пациенти в терминално състояние

Компетентности ·  Способен е да участва в полагане на подходящи грижи за пациенти с 
онкологични заболявания и пациенти в терминално състояние съобразно 
изготвен от медицински специалист план за грижи
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Резултат от учене 12.4: Познава основни симптоми на най-честите психични заболявания

Знания ·  Познава основни симптоми на често срещани психични разстройства
·  Описва рискови групи за агресия и автоагресия
·  Изброява техники за справяне със стрес

Умения ·  Полага грижи за психично болен според указанията на медицински спе-
циалист

·  Прилага техники за справяне с агресия и автоагресия 
·  Прилага техники за справяне със стрес

Компетентности ·  Способен е да полага общи грижи за пациенти с психични разстройства, 
изпълнявайки инструкциите на медицински специалист в болнични и 
извънболнични условия

Резултат от учене 12.5: Полага грижи за лица със специфични потребности

Знания ·  Познава основни принципи и правила при оказване на помощ на лица 
със сензорни нарушения

·  Познава основни принципи и правила при оказване на помощ на лица с 
двигателни нарушения

Умения ·  Полага грижи за лица със сензорни нарушения
·  Полага грижи за лица с двигателни нарушения

Компетентности ·  Способен е да полага грижи за лица със специфични потребности съоб- 
разно предписанията на медицински специалист

Средства за оценяване: Средство 1: 
·  Тест 
Средство 2: 
·  Изпълнение на практическа задача 

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средство 1:
·  Учебен кабинет 
За средство 2: 
·  База за практическо обучение 

Критерии за оценяване: За средство 1: 
·  Владее основните теоретични знания, свързани с най-честите хирургични 

заболявания, заболявания на вътрешни органи, онкологични, инфекциозни 
и психични заболявания, сензорни и двигателни нарушения и терминални 
състояния.

За средство 2: 
·  Изпълнява точно и вярно поставената практическа задача, като преце-

нява и подбира съответните индивидуални техники за грижи при лица с 
хирургични заболявания, заболявания на вътрешни органи, онкологични, 
инфекциозни и психични заболявания, сензорни и двигателни нарушения 
и терминални състояния

·  Спазено е времето за изпълнение на задачата и критериите за качествено 
изпълнение

ЕРУ 13

Наименование 
на единицата:

Грижи за болното дете

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Наименование 
на професията:

Болногледач

Ниво по НКР: 3
Ниво по ЕКР: 3
Резултат от учене 13.1: Спазва правилата за изпълнение на общите грижи за болно дете
Знания ·  Познава особеностите на детския организъм в различните възрастови 

периоди на развитие
·  Описва хигиенните грижи за новороденото и кърмачето
·  Познава основните правила за хранене, кърмене и захранване на детето 

след 6-месечна възраст
·  Познава принципите на рационалното и здравословното хранене на децата 

в ранна детска и училищна възраст
·  Познава профилактичните мероприятия в кърмаческа, ранна детска и 

училищна възраст
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Умения ·  Обяснява основни принципи на рационалното и здравословното хранене 
при децата 

·  Участва в извършването на профилактични мероприятия 
·  Разпознава настъпили промени в здравословното състояние на детето и 

сигнализира своевременно медицински специалист
·  Изпълнява превантивни действия за предпазване и овладяване на патоло-

гични, инфекциозни и механични увреждания на различни органи и системи 

Компетентности ·  Способен е да полага общи грижи за болно дете съобразно предписанията 
на медицински специалист

Резултат от учене 13.2: Оказва грижи, съобразени с психическото, физическото, социалното и емо-
ционалното състояние на детето

Знания ·  Изрежда видове увреждания, хронични заболявания и симптоми на най-
честите заболявания в детската възраст

·  Познава общите грижи при различни заболявания на децата в домашна 
среда

·  Описва особеностите при общуване с деца в зависимост от възрастта, 
психическото и физическото им развитие

·  Познава хигиенните изисквания за грижа за детето в болнични и домашни 
условия

Умения ·  Прилага индивидуален подход при предоставянето на общи грижи според 
възрастта и състоянието на детето

·  Извършва дейности за предпазване и овладяване на разстройства на хра-
носмилателната система (хигиена на ръцете, на посудата, на хранителните 
продукти) 

·  Полага грижи за осигуряване на водния баланс на детето според указа-
нията на медицинския специалист

·  Полага грижи за двигателното развитие и възстановяване на детето

Компетентности ·  Идентифицира на база на наблюдение проявени симптоми и промени в 
общото състояние на детето и незабавно уведомява медицински специалист

·  Извършва общи грижи за дете съобразно заболяването и състоянието му 
и при спазване на предписанията на медицинските специалисти

Средства за оценяване: Средство 1: 
·  Тест 
Средство 2: 
·  Изпълнение на практическа задача 

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средство 1:
·  Учебен кабинет 
За средство 2: 
·  База за практическо обучение 

Критерии за оценяване: За средство 1: 
·  Владее основните теоретични понятия, свързани с прилагане на индиви-

дуален подход при предоставянето на грижи според възрастта и състоя-
нието на детето

За средство 2: 
·  Изпълнява точно и вярно поставената практическа задача по полагане на 

общи грижи за болно дете
·  Спазено е времето за изпълнение на задачата и критериите за качествено 

изпълнение

дъска, мебели (предимно шкафове за различни 
цели), екрани и стойки за окачване на табла и 
учебнотехнически средства, учебни пособия: 
демонстрационни макети и модели, онагледя-
ващи табла, учебни видеофилми, справочници, 
закони, наредби и инструкции. Трябва да бъдат 
осигурени необходимите количества образци 
от технически документи. 

4.2. Обучение в електронна среда от раз-
стояние

Обучението по теория може да се провежда 
и дистанционно при спазване на изискванията 
за информационно-техническа осигуреност 

4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в 

учебни кабинети, а по практика – в учебни 
кабинети по практика или в структурите на 
лечебните заведения за болнична и извънбол-
нична помощ и в социални заведения.

4.1. Учебен кабинет по теория
Обучението по теория се извършва в 

учебни кабинети, оборудвани с необходима-
та електронна и компютърна техника. Об-
завеждането на учебния кабинет по теория 
включва: работно място за обучаващия и за 
всеки обучаван (работна маса и стол), учебна 
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на учебния процес и на участниците в него 
(компютърна техника, надеждна интернет 
връзка, платформа за дистанционно обучение, 
приложения за видеоконферентна връзка).

4.3. Учебна база за обучение по практика
Практическото обучение се осъществява 

в учебни кабинети по практика, в лечебни 
заведения, получили одобрение за обучение на 
студенти и специализанти по реда на чл. 90, 
ал. 1 от Закона за лечебните заведения, и в 
общността (домове за стари хора и др.), с 
които има сключени договори за използване 
на базата.

Оборудването трябва да включва демонс-
трационни макети и модели, образци на до-
кументи, използвани в практиката – рапортна 
тетрадка, регистрационен лист (за отразяване 
на различни показатели: температура, коли-
чество урина, дефекация и други показатели), 
постери, табла, нормативни и административни 
актове, свързани с дейността на болногледача, 
протоколи/наръчници по здравни грижи, на-
ръчници за здравословни и безопасни условия 
на труд. 

4.3.1. За обучителни дейности, свързани с 
хранене на пациентите, е необходимо базата за 
практическото обучение да разполага с подвиж-
ни масички за сервиране, табли, градуирани 
съдове, предпазни кърпи, кухненска посуда 
(чинии, вилици, лъжици, чаши), специализи-
рани съдове за прием на храна и течности. 

4.3.2. За обучителни дейности, свързани 
с общия тоалет и тоалета на очи, уши, нос, 
устна кухина и гениталии на пациентите, в 
базата за практическо обучение следва да има 
налице следните материали:

– санитарна количка, съд за топла вода, 
чаша за питейна вода, леген, бъбрековидно 
легенче, подлоги, уринатори, стома торбич-
ки – тип отворена торбичка; 

– кофа за мръсна вода; торба за събиране 
на замърсеното бельо; 

– табличка със: тривка, гъба, сапун, хавли-
ени кърпи, пижама; 

– лични принадлежности на пациента – чет-
ка и паста за зъби, гребен и др.; 

– табличка с консумативи за тоалет против 
декубитус; 

– принадлежности за суха баня и тоалет;
– принадлежности за предоперативно от-

страняване на окосмяването;
– табличка с инструменти и материали 

за тоалет на очи, уши, нос, устна кухина и 
гениталии; 

– ножичка и пиличка за нокти; 
– дезинфектант за ръце, дезинфектанти за 

лична хигиена; 
– изолационна престилка, маска, ръкавици, 

калцуни. 
4.3.3. За обучителни дейности, свързани  с 

транспортиране и съпровождане за изследване, 
са необходими: линейка, медицинска носилка, 

инвалиден стол, стойка за инфузионни влива-
ния, подходящ съд за пренасяне на материалите 
към лабораторията и др. 

4.3.4. За извършване на обичайни ежедневни 
дейности: медицински шкафове, превързочни 
материали, болнични легла, антидекубитални 
дюшеци, медицински легенчета, инвалиден 
стол, тоалетен стол, подлога, уринатор, термо-
метър, апарат за кръвно налягане, памперси, 
постелъчно бельо. 

4.3.5. За извършване на дейности по оказ-
ване на първа помощ са необходими следни-
те материали: мулажи, шини, превързочни 
материали, апарати за кръвно налягане и др. 

4.3.6. За извършване на дейности, свързани с 
осигуряване на комфорт и хигиена на средата, 
в която се намира пациентът/потребителят, 
са необходими следните материали за практи-
ческо обучение: кърпи, четки, мопове, кофи, 
дезинфектанти. 

5. Изисквания към обучаващите 
Право да преподават по учебните пред-

мети или модули от общата професионална 
подготовка имат лица с висше образование 
по съответната специалност. 

По учебен предмет или модул от отрас-
ловата професионална подготовка, за който 
няма съответно професионално направление в 
Класификатора на областите на висше образо-
вание и професионалните направления, приет 
с Постановление № 125 от 2002 г. на Минис-
терския 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 обра-
зование и обучение.

Право да преподават по учебните предмети 
или модули по специфичната професионална 
подготовка имат лица с висше образование по 
специалности „Медицинска сестра“, „Акушер-
ка“, „Фелдшер“, „Лекарски асистент“.

Препоръчително е на всеки три години 
обучаващите да преминават курс за актуали-
зиране на професионалните знания, умения 
и компетентности.
7343

НАРЕДБА № 26 
от 17 ноември 2022 г.

за Регистъра на висшите училища

Раздел I
Общи разпоредби

Чл. 1. С тази наредба се определят съдър-
жанието, условията и редът за воденето на 
Регистъра на висшите училища („регистър“).

Чл. 2. Регистърът се води и поддържа като 
електронна база данни от министъра на обра-
зованието и науката чрез Националния център 
за информация и документация (НАЦИД).
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Чл. 3. (1) Достъпът до данните се осигу-
рява чрез интернет страницата на регистъра, 
поддържана от НАЦИД.

(2) Извършването на справки и достъпът до 
данните и информацията в публичната част 
на регистъра са свободно достъпни за всеки.

Чл. 4. На вписване в регистъра подлежат 
предвидените в наредбата обстоятелства и 
последвалите промени в тях.

Раздел II
Подлежащи на вписване в регистъра обсто-

ятелства

Чл. 5. (1) В регистъра се вписват следните 
данни и информация за висшите училища:

1. наименование;
2. единен идентификационен код;
3. данни за контакт (адрес, телефон и др.);
4. адрес на официалната интернет страница;
5. информация за структурата на висше-

то училище (основни и обслужващи звена, 
филиали и териториално изнесени звена и 
поделения в чужбина);

6. откритите специалности по професио-
нални направления – наименование, форма на 
обучение, език на обучението, продължител-
ност, съвместно обучение по реда на чл. 42а 
от Закона за висшето образование (ЗВО); 

7. предлаганите докторски програми по 
професионални направления – наименова-
ние, форма на обучение, език на обучението, 
продължителност;

8. институционална акредитация (оценка 
и срок на валидност); 

9. програмна акредитация на професионал-
ни направления (оценка и срок на валидност); 

10. програмна акредитация на специално-
сти от регулирани професии (оценка и срок 
на валидност); 

11. акредитация на докторски програми 
(оценка и срок на валидност);

12. капацитет (на висшето училище, на 
професионалните направления и на специал-
ностите от регулираните професии).

(2) В регистъра се вписват следните данни 
и информация за основните звена и филиалите 
по ал. 1, т. 5:

1. наименование;
2. данни за контакт (адрес, телефон и др.);
3. адрес на официалната интернет страница;
4. акредитирани професионални направле-

ния и предлагани специалности и докторски 
програми;

5. акредитирани специалности от регули-
раните професии;

6. акредитирани докторски програми.
(3) В регистъра могат да се вписват и други 

обстоятелства и да се прилагат документи, 
имащи отношение към данните и информа-
цията по ал. 1 и 2.

(4) В регистъра се вписва и информация 
за оценяване на проект за откриване и прео-

бразуване на висше училище, основни звена, 
филиали, професионални направления и спе-
циалности от регулираните професии.

Чл. 6. (1) За всяка специалност и за всяка 
докторска програма в регистъра се генерира 
автоматизирано уникален код (код на НАЦИД).

(2) Кодът по ал. 1 на специалностите е 
осемцифрен, като първите три цифри се оп-
ределят от професионалното направление, 
следващите четири цифри са пореден номер на 
специалността в съответното професионално 
направление, а последната цифра се определя 
от образователно-квалификационната степен.

(3) Кодът по ал. 1 за докторските програ-
ми е осемцифрен, като първите три цифри се 
определят от професионалното направление, 
следващите четири цифри са пореден номер 
на докторската програма в съответното про-
фесионално направление, а последната цифра 
се определя от образователната и научна 
степен „доктор“.

Чл. 7. (1) За всяка специалност и за всяка 
докторска програма в регистъра се посочва 
и код по действащата Класификация на об-
ластите на образование и обучение (КОО), 
утвърдена от председателя на Националния 
статистически институт (НСИ).

(2) Кодът по КОО представлява седемцифрен 
код, от който първите четири цифри показват 
детайлната област на образование съгласно 
класификацията, а последните три цифри са 
пореден номер на специалността/докторската 
програма в съответната детайлна област.

Чл. 8. (1) Данните и информацията по чл. 5, 
ал. 1 и 2 са достъпни в публичната част на 
регистъра, а останалите данни и информация 
са за служебно ползване.

(2) Достъп до служебната част на регис-
търа имат Министерството на образованието 
и науката, НАЦИД, НАОА, НСИ и висшите 
училища.

Раздел III
Ред за вписване в регистъра

Чл. 9. (1) Данните и информацията в ре-
гистъра се подават от висшите училища и от 
Националната агенция за оценяване и акре-
дитация (НАОА).

(2) Данните и информацията по чл. 5, ал. 1, 
т. 1 – 7, ал. 2, т. 1 – 3 и ал. 3 се предоставят 
от висшите училища, а тези по чл. 5, ал. 1, 
т. 8 – 12, ал. 2, т. 4 – 6 и ал. 4 се предоставят 
от НАОА. 

(3) Ректорите на висшите училища и предсе-
дателят на НАОА определят свои длъжностни 
лица за подаване на данните и информацията 
по чл. 5, за което уведомяват НАЦИД.

Чл. 10. Данните и информацията в регис-
търа се подават в електронна форма чрез уеб 
интерфейс, поддържан от НАЦИД, в 7-дневен 
срок от настъпване на подлежащото на впис-
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ване обстоятелство или от влизането в сила 
на съответния юридически акт.

Чл. 11. (1) Действията по вписване в ре-
гистъра на предоставените по реда на чл. 10 
данни и информация се извършват от длъж-
ностни лица, определени от изпълнителния 
директор на НАЦИД.

(2) Данните и информацията в регистъра, 
както и промените в тях, се отразяват в 7-дне-
вен срок от подаването им.

(3) Новите обстоятелства се вписват, без 
да се засяга информацията, съдържаща се в 
предходните вписвания.

Чл. 12. (1) Висшите училища подават за 
вписване в регистъра изискуемите данни за 
всяка открита от тях специалност.

(2) Когато специалността е новооткрита за 
висшето училище, данните и информацията 
за специалността се вписват в регистъра след 
потвърждение от длъжностно лице от НАОА, 
че агенцията е уведомена по смисъла на чл. 80, 
ал. 3 от ЗВО, както и за съответствие на пода-
дените данни с акредитацията на съответното 
професионално направление.

(3) Когато специалността е новосъздадена 
за регистъра, кодът по чл. 6 за нея се гене-
рира след получаване на потвърждението от 
НАОА по ал. 2.

Чл. 13. (1) Висшите училища подават за 
вписване в регистъра изискуемите от тях 
данни за всяка открита докторска програма.

(2) Когато докторската програма е новоот-
крита за висшето училище, данните и инфор-
мацията за нея се вписват в регистъра след 
подаване от НАОА и вписване в регистъра 
на данните за акредитацията на програмата. 

(3) Когато докторската програма е новосъз-
дадена за регистъра, кодът по чл. 6 за нея се 
генерира след получаване на потвърждението 
от НАОА по ал. 2.

Чл. 14. (1) Националният статистически 
институт определя в регистъра код по дейст-
ващата КОО, утвърдена от председателя на 
НСИ, ако специалността и/или докторската 
програма, подлежащи на вписване в регистъра, 
са новосъздадени.

(2) Висшите училища подават информация 
към регистъра за областта на образование, 
в която попада специалността/докторската 
програма, съгласно правилата за класифици-
ране на образователните програми, заложени 
в класификацията по ал. 1, както и кратка 
анотация на програмата и учебен план.

Чл. 15. (1) Грешки и непълноти, допуснати 
при вписване на обстоятелства в регистъра, 
се отразяват чрез ново вписване.

(2) Грешките и непълнотите се поправят 
служебно или по искане на висше училище 
или НАОА.

(3) Висшето училище и НАОА се уведомяват 
писмено в случаите на служебно поправяне 
на грешки и непълноти. 

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава на 

основание чл. 10, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 3, 
буква „а“ от Закона за висшето образование.

Министър: 
Сашо Пенов
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НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ 
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ 

НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане 
на фармако-терапевтично ръководство по 
медицинска онкология (обн., ДВ, бр. 85 от 
2019 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2021 г. и бр. 38 

от 2022 г.; попр. бр. 43 от 2022 г.)

§ 1. В приложението към член единствен 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел 5 „КАРЦИНОМ НА ГЪРДА“:
1.1. В т. 5.2. „Адювантна системна терапия“, 

т. 5.2.4. „Адювантна химиотерапия“, в частта 
„ПОДДЪРЖАЩО АДЮВАНТНО ЛЕЧЕНИЕ“, 
след текста: „Abemaciclib** tabl. 150 mg два пъти 
дневно перорално в комбинация с ендокринна 
терапия до 2 години от началото на лечението 
или до прогресия или неприемлива токсичност.“

на нов ред се добавя: 
„Aдювантно лечение на възрастни пациенти 

с герминативни BRCA1/2 мутации, които имат 
HER2-отрицателен, високорисков ранен рак на 
гърдата, лекуван преди това с неоадювантна 
или адювантна химиотерапия.

Olaparib** tabl. – 2 x 300 mg P.O. дневно 
монотерапия или в комбинация с ендокринна 
терапия, за период до 1 година, до рецидив на 
заболяването или до неприемлива токсичност.“

1.2. В т. 5.3.7. „Химиотерапия при свръхекс-
пресия на HER2“ 

след текста: „При пациенти с нерезектабилен 
или метастатичен HER2-положителен рак на 
гърдата, получили две или повече предшества-
щи схеми на основата на анти-HER2 терапия:“

се добавя: 
„Tucatinib** 300 mg (две таблетки по 150 mg), 

приемани продължително време два пъти днев-
но в комбинация с trastuzumab и capecitabine, до 
прогресия на заболяването или неприемлива 
токсичност. Capecitabine се прилага в доза 
1000 mg/m2 перорално два пъти дневно от ден 
1 до ден 14 на всеки 21 дни. Trastuzumab IV се 
прилага в начална доза 8 mg/kg на ден 1 и в 
следващи дози 6 mg/kg на всеки 21 ден. При 
подкожно приложение дозата на trastuzumab e 
600 mg на всеки 21 дни.“ 

2. В раздел 7 „КАРЦИНОМ НА БЯЛ ДРОБ“, 
т. 7.1. „Недребноклетъчен карцином“:

2.1. в т. 7.1.5. „Първа линия химиотерапия 
(4 – 6 курса)“

след текста: 
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Paclitaxel + Vinorelbine

Paclitaxel – 80 mg/m2 I.V., дни 1, 8 и 15
Vinorelbine – 22.5 mg/m2 I.V., дни 1, 8 и 15 
Повторение през 28 дни.

се добавя:

nab-Paclitaxel + Carboplatin

Nab-Paclitaxel – 100 mg/m2 I.V., дни 1, 8 и 15
Carboplatin – AUC 6 на ден 1 
Повторение през 21 дни.

2.2. в т. 7.1.9. „Консолидираща имунотера-
пия“, в таблица „Монотерапия с durvalumab“ 
текстът „Повторение през 14 дни или 1500 mg 
i.v. на 4 седмици.“ се заличава.

3. Към раздел 8 „МАЛИГНЕН ПЛЕВРАЛЕН 
МЕЗОТЕЛИОМ“ се добавя:

„Имунотерапия
Nivolumab 360 mg, прилаган интравенозно за 

30 минути на всеки 3 седмици в комбинация 
с ipilimumab 1 mg/kg, прилаган интравенозно 
за 30 минути на всеки 6 седмици.

Лечението продължава до 24 месеца при 
пациенти без прогресия на заболяването.“

4. В раздел 9 „КАРЦИНОМ НА ХРАНО-
ПРОВОД“:

4.1. след т. 9.3. „Адювантна химиотерапия“ 
да се добави:

„Адювантна имунотерапия
При пациенти с карцином на хранопро-

вода или гастроезофагеалния преход, които 
имат остатъчно патологично заболяване след 
предшестваща неоадювантна химиотерапия 
е показано адювантно лечение с nivolumab, 
като монотерапия, интравенозна инфузия на 
240 mg на всеки 2 седмици за 30 минути или 
480 mg на всеки 4 седмици за 30 минути през 
първите 16 седмици, последвано от интраве-
нозна инфузия на 480 mg на всеки 4 седмици 
за 30 минути.“;

4.2. в точка 9.4. „Химиотерапия при метаста-
тична болест (рак на хранопровода)“, в частта 
„Имунотерапия“ да се добави:

„При пациенти с неоперабилен авансирал, 
рецидивиращ или метастатичен плоскоклетъ-
чен езофагеален карцином с PD-L1 експресия 
на туморни клетки ≥ 1 % може да се проведе 
следната имунотерапия: 

· Nivolumab в комбинация с химиотерапия: 
Nivolumab 240 mg на всеки 2 седмици или 480 mg 
на всеки 4 седмици, прилагани интравенозно 
в продължение на 30 минути в комбинация с 
флуоропиримидин- и платина-базирана химио-
терапия. Лечението с nivolumab се препоръчва 
до прогресия на заболяването, неприемлива 
токсичност или до 24 месеца при пациенти 
без прогресия на заболяването. 

· Nivolumab в комбинация с ipilimumab. 
Препоръчителната доза е nivolumab 3 mg/kg 
на всеки 2 седмици или nivolumab 360 mg на 
всеки 3 седмици, прилаган интравенозно за 
30 минути в комбинация с 1 mg/kg ipilimumab, 
приложен интравенозно за 30 минути на всеки 
6 седмици. Препоръчва се лечение до прогресия 

на заболяването, неприемлива токсичност или 
до 24 месеца при пациенти без прогресия на 
заболяването.“

5. В раздел 10 „КАРЦИНОМ НА СТОМАХ“ 
след т. 10.2. „Химиотерапия при локално аванси-
рала и/или метастатична болест“ да се добави:

„Имунотерапия
При пациенти с туморна експресия на 

PD-L1 ≥ 5 може да се приложи имунотерапия 
в комбинация с химиотерапия:

· Nivolumab 360 mg, приложен интравенозно 
в продължение на 30 минути в комбинация с 
флуоропиримидин платина-базирана химио-
терапия, прилагана на всеки 3 седмици или

· Nivolumab 240 mg, приложен интравенозно 
в продължение на 30 минути в комбинация с 
флуоропиримидин и платина-базирана химио-
терапия, прилагана на всеки 2 седмици.

Лечението с nivolumab се препоръчва до 
прогресия на заболяването, неприемлива ток-
сичност или до 24 месеца при пациенти без 
прогресия на заболяването.“

6. В раздел 11 „АДЕНОКАРЦИНОМ НА 
ПАНКРЕАС“, т. 11.3. „Терапия при нерезек-
табилна и метастатична болест“, т. 11.3.2. 
„Химиотерапия при метастатична болест 
(стадий IV)“ текстът „(препоръчва се при висока 
SPARC-експресия, корелираща с резистентност 
към Gemcitabine)“ се заличава.

7. В раздел 14 „КАРЦИНОМ НА БЪБРЕК“, 
т. 14.1. „БЪБРЕЧНОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ“, 
т. 14.1.2. „Първа линия“, в частта „Имуноте-
рапия“ текстът: 

„Nivolumab+ipilimumab 
Nivolumab в комбинация с ipilimumab е по-

казан за първа линия на лечение на възрастни 
пациенти с авансирал бъбречноклетъчен кар-
цином със среден/висок риск.

Nivolumab 240 mg на всеки 2 седмици за 
30 минути или 480 mg на всеки 4 седмици за 
60 минути Ipilimumab – 1 mg/kg за 30 минути“

да се замени със:
„Nivolumab+ipilimumab
Nivolumab в комбинация с ipilimumab е по-

казан за първа линия на лечение на възрастни 
пациенти с авансирал бъбречноклетъчен кар-
цином със среден/висок риск. 

Фаза като комбинация, на всеки 3 седмици 
за 4 цикъла:

Nivolumab – 3 mg/kg за 30 минути
Ipilimumab – 1 mg/kg за 30 минути
Фаза като монотерапия:
Nivolumab 240 mg на всеки 2 седмици за 

30 минути или
480 mg на всеки 4 седмици за 60 минути.“
8. В раздел 15 „КАРЦИНОМ НА ДЕБЕЛО И 

ПРАВО ЧЕРВО. КАРЦИНОМ НА ТЪНКОТО 
ЧЕРВО“, т. 15.7. „Трета и поредна линия систем-
на терапия“ след думите: „Препоръчителната 
доза encorafenib е 300 mg (четири капсули от 
75 mg) веднъж дневно, когато се използва в 
комбинация с cetuximab.“
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се добавя:
„5 mg Tegafur/4,35 mg Gimeracil/11,8 mg 

Oteracil.
При метастатичен колоректален рак, като 

монотерапия или в комбинация с Oxaliplatin 
или Irinotecan, със или без Bevacizumab, за лече-
ние на пациенти с метастатичен колоректален 
рак, за които е невъзможно продължаване на 
лечението с друг флуоропиримидин, поради 
синдром ръка-крак или сърдечно-съдова ток-
сичност, която се проявява в адювантна или 
метастатична среда.

· Монотерапия 30 mg/m2 (Изразено като съ-
държание на Tegafur) b.i.d. дни 1 – 14 с пауза от 
една седмица (± Bevacizumab 7,5 mg/kg в ден 1) 

· Комбинирана терапия 25 mg/m2 (Изразено 
като съдържание на Tegafur ) b.i.d. дни 1 – 14 
с пауза от една седмица и Oxaliplatin b,c,d 130 
(mg/m2) или Irinotecan, d 150-225f (mg/m2)“.

9. В раздел 18 „КАРЦИНОМ НА ЯЙЧНИК, 
ФАЛОПИЕВА ТРЪБА И ПЪРВИЧЕН ПЕРИ-
ТОНЕАЛЕН КАРЦИНОМ“, т. 18.6. „Втора 
линия химиотерапия“, т. 18.6.3. „При прогресия 
на болестта над 6 месеца след лечение с платина-
базиран режим“ текстът „Поддържащо лечение 
с Olaparib caps. – 2 x 400 mg P.O. дневно, до 
прогресия или неприемлива токсичност. Наз- 
начава се при пълна или парциална ремисия 
на серозен платина-чувствителен овариален 
карцином, рак на фалопиевите тръби или пър-
вичен перитонеален рак, с герминативни или 
соматични BRCA1/2 мутации.“ се заличава.

10. В раздел 25 „КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТ-
НА ЖЛЕЗА“, т. 25.4. „Лечение на кастрация-
резистентен карцином“:

10.1. текстът „Darolutamide – 600 mg P.O. 
дневно (до прогресия) – за лечение на възрастни 
мъже с неметастазирал, резистентен на кастра-
ция карцином на простатата (nmCRPC), които 
са с висок риск от развитие на метастатично 
заболяване“

се заменя с
„Darolutamide – 1200 mg P.O. дневно (до 

прогресия) – за лечение на възрастни мъже 
с неметастазирал, резистентен на кастрация 
карцином на простатата (nmCRPC), които 
са с висок риск от развитие на метастатично 
заболяване.“; 

10.2. в частта „Mетастатичен кастрация-
резистентен карцином (mCRPC)“:

10.2.1. текстът „При пациента получавали 
Abiraterone acetate за хормоночувствително 
метастично заболяване“ се заменя с „При 
пациенти, получавали Abiraterone acetate за 
хормоночувствително метастично заболяване“;

10.2.2. след думите: „При пациента полу-
чавали Abiraterone acetate за хормоночувстви-
телно метастично заболяване – химиотерапия 
с Docetaxel“

на нов ред се добавя:
„Olaparib** 300 mg P.O. 2 пъти дневно + 

Abiraterone 1000 mg P.O. дневно + Prednisone 

или Prednisolone 2×5 mg дневно – при пациенти 
с mCRPC.“

11. В раздел 33 „МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ“, 
т. 33.1. „Адювантна терапия“, частта „Таргетна 
терапия при наличие на BRAF V600 мутация, 
в позиция 3 символът „**“ се заличава, като 
подточката придобива следната редакция: 

„· Nivolumab като монотерапия е показан за 
адювантно лечение при възрастни пациенти с 
меланом, със засягане на лимфни възли или 
метастатично заболяване, при които е извър-
шена пълна резекция.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета с Решение на На-

ционалния съвет по цени и реимбурсиране на 
лекарствените продукти съгласно Протокол 
№ 517 от 10.11.2022 г.

Председател: 
Мила Власковска

7587

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Инструкция за отменяне на Инструкция 
№ Iз-2309 от 13.12.2006 г. за организация-
та на взаимодействието между Академията 
и основните структурни звена на МВР в 
областта на професионалната подготовка 

(необнародвана) 

§ 1. Отменя се Инструкция № Iз-2309 от 
13.12.2006 г. за организацията на взаимо-
действието между Академията и основните 
структурни звена на МВР в областта на про-
фесионалната подготовка (необнародвана).

Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията влиза в сила от 1 но-

ември 2022 г.
Министър: 

Иван Демерджиев
7473

Инструкция за отменяне на Инструкция 
№ Iз-751 от 23.04.2007 г. за провеждане на 
практическите стажове по време на обуче-
нието на курсанти и стажанти в Академията 

на МВР (необнародвана)

§ 1. Отменя се Инструкция № Iз-751 от 
23.04.2007 г. за провеждане на практичес- 
ките стажове по време на обучението на 
курсанти и стажанти в Академията на МВР 
(необнародвана).

Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията влиза в сила от 1 но-

ември 2022 г.
Министър: 

Иван Демерджиев
7474
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ВЪРХОВЕН  
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 3868 
от 20 април 2022 г.

по административно дело № 5801 от 2021 г.

Върховният административен съд на Репуб-
лика България – трето отделение, в съдебно 
заседание на двадесет и първи февруари две 
хиляди и двадесет и втора година в със-
тав: председател: Галина Христова, членове: 
Пламен Петрунов, Албена Радославова, при 
секретар Свилена Маринова и с участието на 
прокурора Рая Бончева изслуша докладваното 
от съдията Албена Радославова по админи-
стративно дело № 5801/2021 г.

Производството по делото е по чл. 185 и 
следващите от АПК.

Образувано е по жалба от Стоил Георгиев 
Стоилов от гр. София срещу разпоредбата на 
чл. 29, ал. 1 от Наредба № 7 от 14 януари 1999 г. 
за регистрация на гражданските въздухо-
плавателни средства в Република България, 
издадена от министъра на транспорта (обн., 
ДВ, бр. 9 от 2.02.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., 
с последно изм. и доп., бр. 76 от 14.09.2021 г.) 
(Наредбата).

Жалбоподателят твърди, че оспорената от 
него разпоредба от Наредбата противоречи на 
разпоредба от по-висок ранг, а именно – на 
разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от Закона за 
гражданското въздухоплаване, както и на 
чл. 4 от същата Наредба и не съответства 
на целта на закона. Моли разпоредбата на 
чл. 29, ал. 1 от Наредбата да бъде отменена 
като незаконосъобразна с произтичащите от 
това правни последици.

Редовно призован за съдебно заседание, 
жалбоподателят Стоил Георгиев Стоилов от 
гр. София, не се явява. Представлява се от 
адв. Дундов, който поддържа жалбата, а по 
същество твърди незаконосъобразност на 
обжалвания текст от подзаконовия нормати-
вен акт по съображения, развити в жалбата 
и устно – в хода по същество. Претендира 
разноски.

Ответникът, министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщени-
ята, редовно призован, се представлява от 
юриск. Лолова, която оспорва жалбата като 
неоснователна, а по същество твърди зако-
носъобразност на атакуваната разпоредба от 
Наредбата по съображения, подробно изло-
жени устно в съдебно заседание, както и в 
писмени бележки по същество. Претендира 
юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховната админи-
стративна прокуратура дава мотивирано 
заключение за неоснователност на жалбата.

Жалбата е допустима. Предявена е срещу 
част от нормативен административен акт, 
подлежащ на оспорване, и от лице с правен 
интерес, доколкото Стоил Стоилов е пред-
ставил по делото писмен договор за покупко-
продажба на въздухоплавателно средство (ВС), 
по силата на който същият е собственик на 
подробно индивидуализираното в договора ВС.

Разгледана по същество, жалбата е частично 
основателна.

Предмет на оспорване пред настоящата 
инстанция е разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от 
Наредба № 7 от 14 януари 1999 г. за регис-
трация на гражданските въздухоплавателни 
средства в Република България, издадена от 
министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 9 от 
2.02.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., с последно 
изм. и доп., бр. 76 от 14.09.2021 г.).

Въз основа на събраните по делото дока-
зателства и в съответствие с чл. 168 от АПК, 
приложим субсидиарно в производството по 
оспорване на подзаконови нормативни актове 
въз основа разпоредбата на чл. 196 от АПК, 
настоящият съдебен състав на Върховния ад-
министративен съд, трето отделение, извърши 
проверка за законосъобразност на оспорения 
административен акт на всички основания по 
чл. 146 от АПК, при която установи:

Съгласно чл. 1а от Закона за нормативните 
актове нормативният административен акт 
съдържа общи правила за поведение, които 
се прилагат към индивидуално неопределен 
кръг субекти, има нееднократно действие и се 
издава или приема от компетентен държавен 
орган, а съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗНА норма-
тивни актове могат да издават само органите, 
оправомощени за това от Конституцията или 
от закон. Със ЗНА са определени и дефини-
рани отделните видове нормативни актове, 
които се издават от държавните органи, като 
съгласно чл. 7, ал. 2 наредбата е нормативен 
акт, който се издава за прилагане на отделни 
разпоредби или подразделения на нормативен 
акт от по-висока степен.

Настоящият съдебен състав на Върховния 
административен съд намира, че Наредба-
та е издадена от компетентен и надлежно 
оправомощен по чл. 16а, т. 7, чл. 19, ал. 1, 
чл. 21 и чл. 22 от Закона за гражданското 
въздухоплаване и чл. 29 от Конвенцията за 
международната гражданска авиация държа-
вен орган. В производството по приемането 
є не са допуснати съществени нарушения на 
административнопроизводствените правила. 
Неоснователни са развитите от процесуалния 
представител на жалбоподателя в хода по 
същество доводи за пороци на атакуваната 
разпоредба от Наредбата поради липса на 
доказателства за спазване на процедурата 
по приемане на този подзаконов нормативен 
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акт. Видно от приложимите към датата на 
обнародване на Наредбата разпоредби на 
чл. 26 – чл. 31 от Закона за нормативните 
актове, не се изисква предварително общест-
вено обсъждане на проекта за наредба, нито 
прилагането на доклад към този проект, а 
ролята на мотивите към проекта е съвсем 
различна и не толкова съществена.

Въпреки гореизложеното, оспорената раз-
поредба на чл. 29, ал. 1 от Наредбата е час-
тично незаконосъобразна като постановена в 
противоречие с материалноправна разпоредба 
от по-висок ранг и в несъответствие с целта 
на закона.

Обжалваният чл. 29, ал. 1 от Наредбата 
гласи:

„(1) Вписването в регистъра на сделките 
по прехвърляне правото на собственост, уч-
редяването и прехвърлянето на вещни или 
облигационни права и учредяването на вещни 
тежести върху гражданско въздухоплавателно 
средство (в рамките на Република България) 
се извършва на базата на:

1. заявление от досегашния собственик, 
владелец или държател на ВС, придружено 
от удостоверението за регистрация;

2. заявление от новия собственик, владелец 
или държател на ВС, придружено от договор 
за прехвърляне на собствеността или друг 
документ, който дава основание за вписване 
на промяна в регистъра на гражданските 
въздухоплавателни средства.“

Граматическото и смислово тълкуване на 
този нормативен текст налага извод за ку-
мулативното заявяване на подлежащите на 
допълнително вписване в регистъра обстоя-
телства – т.е. за да се извърши пререгистрация 
на гражданско въздухоплавателно средство 
(т.е. вписване на сделките по прехвърляне 
правото на собственост, учредяването и пре- 
хвърлянето на вещни или облигационни права 
и учредяването на вещни тежести върху вече 
вписано ГВС) в съответния Регистър по чл. 20 
от Наредбата, е необходимо представянето 
както на заявление от досегашния собственик 
(владелец или държател) на ВС, придружено 
от удостоверението за регистрация, така и 
заявление от новия собственик, владелец 
или държател на ВС, придружено с договор 
за прехвърляне на собствеността или друг 
документ, който дава основание за вписване 
на промяна в Регистъра на ВС.

Разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наред-
бата противоречи на чл. 20, ал. 2 от Закона 
за гражданското въздухоплаване, съгласно 
която „Вписването в регистъра и отписва-
нето от него се извършват по заявление на 
собственика, владелеца или държателя на 
въздухоплавателното средство. Заявлението 
трябва да бъде подадено в 30-дневен срок от 

датата на възникване на съответното основа-
ние“. Според този законов текст вписването 
и отписването на ВС във и от специалния за 
това регистър, в т.ч. и вписването на промени 
в собственика, владелеца или държателя на 
същото ВС, учредяването на вещни права и 
вещни тежести върху него, се извършват по 
заявление единствено от собственика, владеле-
ца или държателя, притежаващ това качество 
към момента на подаване на заявлението.

Горният извод се налага и от разпоредбата на 
чл. 29, ал. 2 от същата Наредба, съгласно която 
ГД „ГВА“ унищожава досегашното удостовере-
ние за регистрация, а в Регистъра вписва датата 
и номера на новото удостоверение за регис-
трация, името, съответно – наименованието, 
ЕГН или ЛНЧ на физическото лице – соб-
ственик, съответно ЕИК или БУЛСТАТ 
за юридическото лице – собственик, и адреса 
на новия собственик, владелец или държател на 
ВС и основанието за прехвърлянето на права.

Несъстоятелни в тази връзка са развитите 
от ответника доводи за законосъобразност 
на оспорената разпоредба от Наредбата, ба-
зиращи се на необходимостта за осигуряване 
и гарантиране летателната годност на ВС. 
Поддържането на летателната годност на 
ВС, издаването на съответни удостоверения 
за летателна годност и съхраняването на 
техническата документация на ВС са извън 
предмета на първоначалното вписване, пре-
регистрация и отписване на ВС от регистъ-
ра на частните въздухоплавателни средства 
в Република България. В този смисъл е и 
разпоредбата на чл. 29, ал. 4 от Наредбата, 
уреждаща отношенията между досегашния 
собственик (владелец или държател), новия 
собственик (владелец или държател) и ГД 
„ГВА“ във връзка с издаването на новите и 
предаването на старите документи, удосто-
веряващи летателната годност, шум и газови 
емисии на авиационните двигатели на ВС.

Доколкото разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от 
Наредбата, изискваща кумулативното наличие 
на две заявления – от досегашния и от новия 
собственик, владелец или държател за прере-
гистрация на гражданско въздухоплавателно 
средство, а това противоречи на чл. 20, ал. 2 
от Закона за гражданското въздухоплаване, 
предвиждащ вписването и отписването на ГВС 
да се извършва само по заявление от актуал-
ния собственик, владелец или държател на 
ГВС, то атакуваната разпоредба от Наредбата 
в частта є по чл. 29, ал. 1, т. 1 следва да бъде 
отменена изцяло, а в частта є по чл. 29, ал. 1, 
т. 2 – само по отношение на думата „новия“ 
като материално незаконосъобразна и пос-
тановена в противоречие с целта на закона.

При този изход на делото направеното 
от жалбоподателя Стоил Георгиев Стоилов 
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искане за разноски следва да бъде уважено 
като реално доказано. Предвид своевременно 
направеното възражение за прекомерност на 
претендирания адвокатски хонорар по реда 
на чл. 78, ал. 5 от ГПК ответникът следва да 
бъде осъден да заплати на Стоил Стоилов 
разноски по делото в общ размер 530 лв., от 
които 500 лв. за адвокатски хонорар размер.

Воден от горното и на основание чл. 193, 
ал. 1, предл. второ от АПК, Върховният ад-
министративен съд, трето отделение,

Р Е Ш И :
Отменя по жалба на Стоил Георгиев Стои-

лов от гр. София разпоредбата на чл. 29, ал. 1, 
т. 1 от Наредба № 7 от 14 януари 1999 г. за ре-
гистрация на гражданските въздухоплавателни 
средства в Република България, издадена от 
министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 9 от 
2.02.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., с последно 
изм. и доп., бр. 76 от 14.09.2021 г.) – изцяло, а 
разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 2 от същата 
наредба – частично само по отношение на 
думата „новия“.

Осъжда министъра на транспорта, ин-
формационните технологии и съобщенията 
да заплати на Стоил Георгиев Стоилов от 
гр. София, кв. Овча купел, ул. 685-а № 4, су-
мата 530 лв., съставляваща съдебни разноски 
по делото.

Решението подлежи на обжалване пред 
петчленен състав на Върховния администра-
тивен съд в 14-дневен срок от съобщаването 
му на страните.

Съдебното решение, ако не е обжалвано 
в срок или касационната жалба или протест 
отхвърлени, подлежи на обнародване в „Дър-
жавен вестник“ и влиза в сила от деня на 
обнародването му.

Председател:  
Георги Чолаков

7656

РЕШЕНИЕ № 4769 
от 18 май 2022 г.

по административно дело № 5508 от 2021 г.

Върховният административен съд на Репуб- 
лика България – осмо отделение, в съдебно 
заседание на двадесети април две хиляди и 
двадесет и втора година в състав: председа-
тел: Теодора Николова, членове: Димитър 
Първанов, Емилия Иванова, при секретар 
Галина Узунова и с участието на прокурора 
Емил Георгиев изслуша докладваното от 
председателя Теодора Николова по админи-
стративно дело № 5508/2021 г.

Производство по чл. 185 и следващи от Ад-
министративнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано по жалба на Л. Герджиков, 
[ЕГН], от гр. София, [улица], съд, адрес: 

София, [ж.к.], чрез адв. Й. Тодорова, против 
Наредба № 2 за вписването, квалификацията 
и възнагражденията на вещите лица, изда-
дена от министъра на правосъдието, ДВ, 
бр. 50 от 3.07.2015 г., с изм. и допълнения 
(Наредба № 2).

І. Становища на страните:
1. В жалбата се твърди, че оспореният под-

законов административен акт непосредствено 
засяга или може да засегне права, свободи и 
законни интереси на жалбоподателя. Жал-
боподателят обосновава правния си интерес 
от оспорване на акта с обстоятелството, че 
е вписан в списъка на утвърдените за вещи 
лица специалисти като вещо лице в района 
на Софийския градски съд. Излага конкретни 
обстоятелства във връзка с назначаването 
му от различни съдилища и един следовател 
в Окръжен следствен отдел за вещо лице 
за изготвяне на експертизи, при което не е 
получил дължимия хонорар за извършените 
от него услуги. Намира, че не е получил 
сума в размер общо 1583 лв. в резултат на 
„недобре регламентираните финансови и 
други взаимоотношения между органите на 
съдебната власт – заявители на експертизи 
в досъдебни производства и съдебни про-
изводства и техни извършители – експерти 
(вещи лица)“. Твърди, че Наредбата не оп-
ределя характера на отношенията между 
заявителите и изпълнителите на експертизи 
и тази празнота противоречи на правото на 
Европейския съюз. В резултат на това вещи-
те лица не могат да оспорват решенията по 
определяне на възнагражденията им, така 
че те да включват справедлива компенсация 
за положения от експерта труд и разходи, 
съответно да защитават правата си в тази 
връзка. Иска се отмяна на разпоредбите на 
§ 1, т. 4 от допълнителните разпоредби и 
чл. 19 от Наредбата до допълването им с 
предложени от жалбоподателя нормативни 
текстове.

Иска се изцяло да бъде отменена Наред-
бата, алтернативно – глава четвърта от нея, 
регламентираща условията и реда за изпла-
щане на възнагражденията на вещите лица.

Конкретно се иска отмяна на разпоред-
бите на:

§ 1, т. 4 от допълнителните разпоредби; 
чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2; чл. 19 и чл. 27, ал. 2 
от Наредбата и присъждане на сторените 
разноски.

Към момента на подаване на жалбата 
Наредба № 2 е в редакцията с ДВ, бр. 82 от 
5.10.2019 г.

2. Ответникът по жалбата – министърът 
на правосъдието, представляван от юрк. 
Ю. Борисова и С. Ташева, оспорва жалбата. 
Поддържа, че подзаконовият нормативен акт 
е издаден в рамките на законова делегация 
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и вече е бил предмет на съдебен контрол, 
като с влязло в сила Решение по адм.д. 
№ 14273/2018 г. на Върховния администра-
тивен съд (ВАС) е отхвърлена жалба срещу 
чл. 22 от Наредба № 2. При това оспорване 
не са установени съществени нарушения на 
процесуалните правила при издаването на 
подзаконовия нормативен акт. Жалбата е 
неоснователна и относно законосъобразност-
та на нормативния акт по същество, защото 
Наредба № 2 съдържа достатъчно ефективна 
регламентация на правата на вещите лица.

Иска се отхвърляне на жалбата.
3. Представителят на Върховната адми-

нистративна прокуратура дава заключение 
за основателност на жалбата в подробно 
становище по съществото на делото. Налице 
са нарушения на чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2, 
т. 3, 4 и 5 ЗНА при приемането на първона-
чалния проект на Наредба № 2.

ІІ. По допустимостта на жалбата:
Оспорената Наредба № 2 е подзаконов 

нормативен акт, който може да се оспори 
безсрочно от лица с правен интерес.

Върховният административен съд с Оп-
ределение от 12.07.2021 г. е приел, че жал-
боподателят е легитимиран да оспорва 
Наредба № 2.

1. С Решение № 10746 от 10.07.2019 г. по 
адм.д. № 14273/2018 г. на ВАС, тричленен 
състав на седмо отделение, оставено в сила 
с Решение № 2983 от 25.02.2020 г. по адм.д. 
№ 11286/2019 г. на ВАС, петчленен състав, е 
отхвърлена жалбата на „Сдружение с несто-
панска цел „Синдикална федерация на слу-
жителите в МВР“ със седалище и адрес на 
управление в гр. София, А. Предоева от гр. 
София, С. Йосифов от гр. София и П. Попов 
от гр. София, срещу чл. 22 от Наредба № 2.

На основание чл. 193, ал. 2 АПК това съ-
дебно решение има действие по отношение на 
всички и на основание чл. 196 във връзка с 
чл. 159, т. 6 АПК жалбата на г-н Герджиков, 
в частта є срещу чл. 22 от Наредба № 2, като 
процесуално недопустима следва да се остави 
без разглеждане и производството по делото 
в тази част да се прекрати. В този смисъл 
е и постоянната съдебна практика на ВАС 
(вж. Определение № 5121 от 25.04.2017 г. по 
адм.д. № 4008/2017 г.; Определение № 1910, 
Определение № 1205 от 9.02.2022 г. по адм.д. 
№ 201/2022 г. на ВАС, петчленен състав, Оп-
ределение № 1910 от 15.02.2021 г. по адм.д. 
№ 12418/2020 г. на ВАС, тричленен състав, 
и др.).

2. С ДВ, бр. 91 от 2.11.2021 г., в сила от 
1.04.2022 г., в течение на настоящия процес, 
Наредба № 2 е изменена с наредба за изме-
нението и допълнението є, като без да се 
изменят съществуващи нормативни текстове, 
се създава нова глава шеста на Наредбата 

с наименование „Информационна система 
„Единен регистър на вещите лица“ и съ- 
образно това се изменят чл. 1, ал. 1, в който 
се добавя нова т. 4, и чл. 16, ал. 2. Срещу 
тази нова част на Наредбата с жалбата, по 
която е образувано делото, не са изложени 
никакви оплаквания, но доколкото с пети-
тума на жалбата и в хода по съществото на 
делото се иска отмяна на цялата Наредба 
№ 2, жалбата на г-н Герджиков срещу чл. 1, 
ал. 1, т. 4; чл. 16, ал. 2 и глава шеста на 
Наредба № 2 следва да се остави без раз-
глеждане и производството по делото в тази 
част да се прекрати. (Така Решение № 6136 
от 23.04.2019 г. по адм.д. № 11077/2016 г. на 
ВАС, четвърто отделение.)

3. В останалата част на оспорването не е 
налице процесуална пречка за разглеждане 
на жалбата по същество.

ІІІ. Фактите по делото:
1. С чл. 403, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт (ЗСВ) министърът на правосъдието е 
оправомощен, съгласувано с Висшия съдебен 
съвет (ВСС), да издаде наредба за вписването, 
квалификацията и определяне възнагражде-
нията на вещите лица. С протокол № 35 от 
заседание, проведено на 18.06.2015 г., ВСС 
е съгласувал проекта на Министерството 
на правосъдието на наредба за вписването, 
квалификацията и възнагражденията на 
вещите лица (стр. 261).

2. На 14.11.2014 г. на интернет страницата 
на Министерството на правосъдието е публи-
куван проектът на Наредба № 2, изготвен от 
директор на дирекция „Правосъдие, нормо- 
творчество и проекти“, заедно с доклад към 
него (стр. 326, стр. 348 и стр. 405). Проектът 
е публикуван повторно на същата страница 
заедно с доклад на заместник-министъра на 
правосъдието на 14.05.2015 г. (стр. 404).

3. Наредба № 2 е обнародвана на 3.07.2015 г. 
в „Държавен вестник“, бр. 50.

4. Съответно на 8.04.2016 г., на 5.10.2018 г. 
и на 2.11.2021 г. в „Държавен вестник“ са 
обнародвани изменения и допълнения на 
Наредба № 2. Проектите на наредбите за тези 
изменения са публикувани заедно с доклади 
на интернет страницата на Министерството 
на правосъдието съответно на 15.02.2016 г., 
на 27.04.2018 г. и 9.07.2021 г. (стр. 401 – 403). 
Проектите за тези изменения са съгласувани 
с Висшия съдебен съвет съответно с решения 
от 17.03.2016 г., 19.07.2018 г. и 22.07.2021 г.

ІV. По съществото на спора:
Върховният административен съд при така 

установените факти, като обсъди твърденията 
и доводите на страните и събраните по делото 
доказателства и извърши служебно проверка 
на оспорения акт на основание чл. 168, ал. 1 
във връзка с чл. 196 АПК, счита жалбата, в 
допустимата є част, за основателна.



БРОЙ 96  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  39   

1. По предмета на съдебната проверка:
С оглед извършваните в периода от влизане 

в сила на Наредба № 2 – 6.07.2015 г., до датата 
на приключване на устните състезания по 
настоящото дело – 20.04.2022 г., изменения в 
Наредбата съдът установява, че предмет на 
настоящото съдебно производство е Наредба 
№ 2, без чл. 22, оспорването срещу който 
е отхвърлено с посоченото влязло в сила 
съдебно решение, и без новосъздадената в 
течение на процеса с Наредбата за изменение 
и допълнение на Наредба № 2, обн., ДВ, бр. 91 
от 2021 г., в сила от 1.04.2022 г., глава шеста 
„Информационна система „Единен регистър 
на вещите лица“, както и разпоредбите на 
чл. 1, ал. 1, т. 4 и чл. 16, ал. 2, които имат 
нови редакции във връзка с новата глава 
шеста, с посоченото изменение.

Редакцията на Наредбата към момента на 
образуване на делото е тази, обнародвана в 
„Държавен вестник“, бр. 82 от 5.10.2018 г., в 
сила от 8.10.2018 г.

С оглед горното и с цел краткост и яснота 
на изказа в мотивите на настоящото решение 
съдът ще използва израза „Наредба № 2“ в 
смисъла на „Наредба № 2, без чл. 1, ал. 1, 
т. 4; чл. 16, ал. 2, чл. 22 и глава шеста“.

2. По компетентността на органа:
За да издаде валиден нормативен адми-

нистративен акт, един правен субект е не-
обходимо да е орган, който Конституцията 
и закон изрично са овластили – чл. 2, ал. 1 
ЗНА и чл. 76, ал. 1 АПК, защото само за-
конодателят има правомощието да прецени 
степента на правна абстракция на правните 
норми и с оглед на това да установи кои от 
тях да бъдат регламентирани на подзаконово 
ниво и от кой орган. Без законово опреде-
ляне на органа и предмета на нормативното 
административно регулиране няма валидно 
изразена воля на съответния орган да създава 
правила за поведение. (Така Решение № 2266 
от 12.02.2020 г. по адм.д. № 5355/2019 г.)

В случая е безспорно – с оглед чл. 403, 
ал. 1 ЗСВ, че оспорената Наредба № 2, както 
и наредбите за изменението и допълнението є 
са издадени от законово овластения от зако-
нодателя орган – министъра на правосъдието, 
след съгласуване с Висшия съдебен съвет.

От формална страна предметът на наред-
бата, с оглед визираното в нейния чл. 1, е 
съответен на законовата делегация – тя има 
за предмет определяне на реда и условията 
за вписването, определяне на квалификаци-
ята и на възнагражденията на вещите лица.

Проверката на съдържанието на разпоред-
бите на Наредба № 2 – предмет на настоящия 
съдебен контрол, не сочи органът, при регла-
ментацията на правоотношенията, въз връзка 
със законовата делегация, да е излязъл извън 
рамките на законово установения предмет 
на нормативния административен акт.

Видно от изложеното, предметният обхват 
на Наредбата, визиран в нейните членове и 
приложенията към тях, е съответен на опре-
делената в законовата разпоредба делегация.

3. По формата на акта:
Оспорената Наредба № 2 е приета в ис-

каната от закона писмена форма и съдържа 
изискуемите от глава трета „Строеж на нор-
мативните актове“ на Указ № 883 реквизити.

Другият релевантен за законосъобраз-
ността на нормативния административен акт 
реквизит на формата е наличието на мотиви 
за неговото издаване. Съгласно чл. 28, ал. 1 
ЗНА проектът на нормативен администра-
тивен акт трябва да съдържа мотиви, и то с 
точно регламентирано в ал. 2 съдържание. 
Мотивите на проекта на нормативен акт, 
които след издаването му стават мотиви на 
самия акт, са средство за гарантиране на ус-
тановените в чл. 26, ал. 1 ЗНА принципи на 
изработване на нормативните актове, както 
и важен източник за тълкуване на акта. Това 
важно значение на мотивите на нормативния 
акт е обективирано и в изричната забрана 
за обсъждане на проект на нормативен акт 
от компетентния орган, за който не са пред-
ставени мотиви, съответни на законовите 
изисквания – чл. 28, ал. 3 ЗНА.

Приложими за мотивите на процесната 
наредба, относими за тези от разпоредбите, 
които не са изменяни от датата на приема-
нето на Наредбата, са разпоредбите на чл. 28 
ЗНА, редакция към „Държавен вестник“, 
бр. 46 от 12.06.2007 г.

Съгласно чл. 28, ал. 2 ЗНА мотивите, съ-
ответно докладът към проект за нормативен 
акт, съдържат: 1. причините, които налагат 
приемането; 2. целите, които се поставят; 3. 
финансовите и други средства, необходими 
за прилагането на новата уредба; 4. очаква-
ните резултати от прилагането, включително 
финансовите, ако има такива; 5. анализ за 
съответствие с правото на Европейския съюз.

От приложените по делото доклади до 
министъра на правосъдието за приемане 
на Наредбата е видно, че единият от тях 
съдържа мотиви относно причините, кои-
то налагат приемането на акта – Решение 
№ 2305 от 18.02.2014 г. на ВАС по адм.д. 
№ 3367/2013 г., обн., ДВ, бр. 86 от 2014 г., за 
отмяна на Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за 
вписването, квалификацията и възнаграж-
денията на вещите лица.

В докладите липсват мотиви по принцип 
относно необходимостта от издаване на На-
редбата, а само посоченото обстоятелство 
на отмяната на предишен нормативен акт 
със същия предмет на регулиране.

Основателно в тази връзка представителят 
на Върховната административна прокуратура 
поддържа, че причина за приемане на на-
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редба със сигурност не може да бъде само 
съдебно решение за отмяната на предходна 
наредба със същия предмет. (В този смисъл 
Решение № 6136 от 23.04.2019 г. на ВАС по 
адм.д. № 11077/2016 г., IV отд.)

Липсва анализ на причините за приемане 
на процесния нормативен акт, обосновка на 
неговото съдържание и как ще се отрази 
върху обществото и заинтересованите лица 
неговото прилагане. В този смисъл не са 
отразени очакваните резултати от прила-
гането, включително финансовите. Не е 
направен анализ за съответствие с правото 
на Европейския съюз. Според чл. 28, ал. 3 
ЗНА проект на нормативен акт, към който 
не са приложени мотиви, съответно доклад, 
съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда 
от компетентния орган. В случая, независимо 
че докладът не отговаря на законовите изис-
квания, проектът за нормативен акт е приет 
от министъра на правосъдието. Посоченото 
нарушение е самостоятелно основание за 
незаконосъобразност на оспорената Наредба.

Липсата на част от изискуемото от чл. 28, 
ал. 2 ЗНА съдържание на мотивите безспорно 
е нарушение на изискванията за форма на 
нормативния административен акт.

Безспорно е, че визираните в чл. 28, ал. 1, 
2 и 3 ЗНА правила са съществени, тъй като 
са гаранция за спазването на визираните 
в чл. 26, ал. 1 ЗНА принципи на изработ-
ването и на приемането на нормативен 
акт – обоснованост, откритост, стабилност 
и съгласуваност, с оглед на редакцията към 
1.03.2008 г. Принципът на обоснованост се 
гарантира от изискването за мотивиране на 
проекта на нормативен акт, изискванията за 
съдържанието на мотивите и изискването 
обсъждането на проекта да не се извършва 
без наличието на мотиви. Принципът на 
стабилност се гарантира от изискванията 
към съдържанието на мотивите и възмож-
ността на заинтересованите лица да изразят 
становища и предложения. Тези принципи от 
своя страна са установени с цел гарантиране 
на правата и законните интереси на прав-
ните субекти и гарантиране упражняването 
от компетентния орган на предоставената 
му от държавата нормативна властническа 
компетентност по целесъобразен и законо-
съобразен начин.

Правните норми, които са гаранция за 
спазването на основни принципи при изра-
ботването и приемането на нормативните 
административни актове, а с оглед на това и 
за защитата на субективни права и на законни 
интереси на правните субекти, безспорно са 
съществени сами по себе си.

Липсата на изискуемото от закона съдър-
жание на мотивите, освен формално наруше-
ние по посочения текст, не дава възможност 

на съда да извърши проверка спазени ли са 
принципите, на които трябва да отговаря 
подготовката на подзаконовия нормативен 
акт. Още повече, че според изричното правило 
на чл. 28, ал. 4 ЗНА проект за нормативен 
акт, към който не са приложени мотиви, 
съответно доклад и предварителна оценка 
на въздействието, съгласно изискванията 
по ал. 2, не следва изобщо да се обсъжда 
от компетентния орган. Това прави на това 
основание актът незаконосъобразен.

4. По спазването на административно- 
производствените правила:

За да гарантира спазването на установени-
те в чл. 26, ал. 1 ЗНА принципи, законодате-
лят е регламентирал нарочно производство по 
приемане на нормативните административни 
актове. Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗНА, редакция 
към датата на издаване на наредбата, преди 
внасянето на проект на нормативен акт за 
издаване е необходимо съставителят му да 
го публикува на интернет страницата на 
институцията заедно с мотивите и да пре-
достави на заинтересованите лица най-малко 
14-дневен срок за предложения и становища. 
Това изискване е гаранция за принципите на 
откритост, съгласуваност и стабилност, тъй 
като дава възможност на заинтересованите 
лица да изразят становища и предложения, 
т. е. дава възможност, както бе посочено и 
по-горе, да се гарантират правата и закон-
ните интереси на правните субекти и да се 
гарантира упражняването от компетентния 
орган на предоставената му от държавата 
нормативна властническа компетентност 
по целесъобразен и законосъобразен начин.

От доказателствата по делото е безспорно, 
че както първоначалният проект за Наредба, 
така и проектите на наредби за изменението 
и допълнението на Наредба № 2 са публику-
вани и сроковете за обществено обсъждане 
са спазени.

Член 77 АПК на свой ред въвежда за-
дължително обсъждане на проекта ведно 
с представените по него становища, пред-
ложения и възражения. Липсата на мотиви 
на предложението за приемане на нормати-
вен акт осуетява ефективно обсъждане на 
проекта. Анализът на посочените законови 
разпоредби налага извода, че императивно 
уредената от законодателя процедура цели 
спазване на принципите по чл. 26, ал. 1 ЗНА, 
включително и осигуряването на възможност 
за излагане на тезите на заинтересованите 
лица и тяхното обсъждане, преди приемането 
на подзаконовия нормативен акт, а не след 
това – при неговото оспорване, с всички 
произтичащи от това последици. С оглед 
формулировката на чл. 77 АПК текстът е 
относим към всички предложения и възра-
жения и предполага съобразяване както с 
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правилото на чл. 28 ЗНА, така и с това на 
чл. 26 ЗНА. Предвид задължителния харак-
тер на изискванията по чл. 77 АПК и чл. 28, 
ал. 2 ЗНА неизпълнението на горепосочените 
процедурни правила винаги представлява 
съществено нарушение, налагащо отмяната 
на атакувания нормативен административен 
акт и само на това основание.

Настоящият съдебен състав не споделя 
тезата на ответника по жалбата, че докол-
кото с влязло в сила решение по адм.д. 
№ 14273/2018 г. на Върховния администра-
тивен съд е отхвърлена жалба срещу чл. 22 
от Наредба № 2, като при това оспорване 
не са установени съществени нарушения 
на формата и процесуалните правила при 
издаването на подзаконовия нормативен 
акт, тези въпроси не могат отново да бъдат 
разглеждани. Най-напред, предмет на адм.д. 
№ 14273/2018 г. е законосъобразността само 
на чл. 22 от Наредба № 2 и действието на 
решението на основание чл. 193, ал. 2 АПК, 
с което жалбата срещу този законов текст е 
отхвърлена, се отнася само за предмета на 
делото. От друга страна, както основателно 
поддържа представителят на Върховната 
административна прокуратура, в мотивите 
на това решение липсват каквито и да е 
мотиви относно спазването на изисквания-
та за форма и процесуалните правила при 
първоначалното приемане на Наредба № 2, 
за да може ответникът да се позовава на 
евентуална обвързваща настоящия съд и 
страните сила на такива мотиви.

Видно от изложеното, при издаването 
на оспорената Наредба № 2 министърът 
на правосъдието е допуснал нарушение на 
изискването за форма и съществено е нарушил 
административнопроизводствените правила, 
които от своя страна са съществени, поради 
което Наредбата в оспорената с допустима 
жалба част следва да бъде отменена.

Тъй като съдът отменя Наредбата на осно-
вание нарушение на изискванията на форма 
и съществено нарушение на процесуалните 
правила, не следва да обсъжда доводите на 
жалбоподателя за противоречие с матери-
алноправни разпоредби.

С оглед изхода от спора на жалбоподате-
ля следва да се присъдят 530 лв. разноски 
съгласно представения списък.

На основание чл. 194 АПК съдебното ре-
шение, ако не е обжалвано или протестирано 
в срок или касационната жалба или протест 
са отхвърлени, подлежи на обнародване в 
„Държавен вестник“ и влиза в сила от деня 
на обнародването му.

Водим от горното и на основание чл. 172, 
ал. 2 във връзка с чл. 196 АПК, Върховни-
ят административен съд, състав на осмо 
отделение,

Р Е Ш И :
Оставя без разглеждане жалбата на 

Л. Герджиков, [ЕГН], от гр. София, [улица], 
съд. адрес: София, [ж.к.], срещу чл. 1, ал. 1, 
т. 4; чл. 16, ал. 2; чл. 22 и глава шеста от 
Наредба № 2 за вписването, квалификацията 
и възнагражденията на вещите лица, издадена 
от министъра на правосъдието, ДВ, бр. 50 
от 3.07.2015 г., и прекратява производството 
по делото в тази част.

Отменя Наредба № 2 за вписването, ква-
лификацията и възнагражденията на вещите 
лица, издадена от министъра на правосъдието, 
ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г., с изм. и допълне-
ния, без чл. 1, ал. 1, т. 4; чл. 16, ал. 2; чл. 22 
и глава шеста.

Осъжда Министерството на правосъдие- 
то, седалище и адрес: гр. София, [улица], да 
заплати на Л. Герджиков, [ЕГН], от гр. Со-
фия, [улица], съд. адрес: София, [ж.к.], 530 лв. 
разноски по делото.

Решението в прекратителната част подле-
жи на обжалване с частна жалба пред петчле-
нен състав на Върховния административен 
съд в седемдневен срок от съобщаването, а 
в останалата част подлежи на обжалване с 
касационна жалба пред петчленен състав на 
Върховния административен съд в четири-
надесетдневен срок от съобщаването.

Съдебното решение, ако не е обжалвано 
или протестирано в срок, или касационната 
жалба или протест са отхвърлени, подлежи 
на обнародване в „Държавен вестник“ и 
влиза в сила от деня на обнародването му.

Председател: 
Георги Чолаков

7499

РЕШЕНИЕ № 10549 
от 21 ноември 2022 г.

по административно дело № 6842 от 2022 г.

Върховният административен съд на 
Република България – петчленен състав – 
I колегия, в съдебно заседание на трети но-
ември две хиляди и двадесет и втора година 
в състав: председател: Галина Христова, 
членове: Мирослав Мирчев, Мира Райчева, 
Бисер Цветков, Таня Комсалова, при секретар 
Светла Панева и с участието на прокурора 
Христо Ангелов изслуша докладваното от 
съдията Бисер Цветков по административно 
дело № 6842/2022 г.

Производството е по гл. ХІІ на АПК.
Образувано е по касационна жалба на 

министъра на правосъдието, представен от 
юрисконсулт Ю. Борисова, срещу Решение 
№ 4769 от 18.05.2022 г., постановено по адм. 
д. № 5508/2021 г. от тричленен състав на 
Върховния административен съд, осмо отде-
ление, в частта, с която е отменена Наредба 



СТР.  42  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 96

№ 2 за вписването, квалификацията и въз-
награжденията на вещите лица, издадена от 
министъра на правосъдието, ДВ, бр. 50 от 
3.07.2015 г., с изм. и допълнения, без чл. 1, 
ал. 1, т. 4; чл. 16, ал. 2, чл. 22 и глава шеста. 
Доводите на касатора са за недопустимост 
на съдебния акт и за неправилност поради 
противоречие с материалния закон и необос-
нованост. Отрича съществуването на правото 
на съдебно производство на жалбоподателя 
в първоинстанционното производство, като 
се позовава на разпоредбата на чл. 193, 
ал. 2 АПК и дължимото зачитане на силата 
на пресъдено нещо на Решение № 10746 от 
10.07.2019 г. по адм. д. № 14273/2018 г. на 
Върховния административен съд, с което е 
отхвърлено оспорването срещу чл. 22 от от-
менената наредба. Сочи като значим изводът 
на съда в мотивите на предходното решение 
за спазване на процедурата по чл. 26 ЗНА 
при приемането на подзаконовия нормати-
вен акт. Според касационния жалбоподател 
са противоречащи на материалния закон 
решаващите изводи на първостепенния 
съд за липса на форма на нормативния 
административен акт и за допускането при 
издаването на съществени нарушения на 
административнопроизводствените прави-
ла. Настоява, че докладът към проекта за 
нормативен акт притежава съдържанието 
по чл. 28, ал. 2 ЗНА, като цитира части от 
него. Аргументира се и с решение на петчле-
нен състав на Върховния административен 
съд за позиция, че непълните мотиви не са 
основание за отмяна на нормативния акт. 
Иска обезсилване на първоинстанционното 
решение в обжалваната част и прекратяване 
на делото или отмяна на решението в отме-
нителната част и отхвърляне на оспорването 
срещу съответната част от подзаконовия 
нормативен акт.

Ответникът по касация – Л. Герджиков, 
изразява становище за неоснователност на 
жалбата. Претендира разноските за касаци-
онното съдебно производство.

Заключението на участващия в касаци-
онното производство на основание чл. 217, 
ал. 2 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 2 от АПК 
прокурор от Върховната административна 
прокуратура е неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, петчле-
нен състав на Първа колегия, след като пре-
цени допустимостта на касационната жалба, 
наведените в нея касационни основания и 
извърши проверка на решението в обхвата 
на чл. 218 АПК, приема следното:

Първоинстанционното съдебно производ-
ство пред тричленния състав на ВАС, осмо 
отделение, е образувано по жалба на Л. 
Герджиков против Наредба № 2 за вписва-
нето, квалификацията и възнагражденията 
на вещите лица, издадена от министъра на 

правосъдието, ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г., с 
изм. и допълнения.

По установяванията на първостепенния 
съд министърът на правосъдието е овластен 
с чл. 403, ал. 1 ЗСВ, съгласувано с Висшия 
съдебен съвет (ВСС), да издаде наредба за 
вписването, квалификацията и определяне 
на възнагражденията на вещите лица. Про-
ектът за наредба е съгласуван от ВСС на 
18.06.2015 г. с решение по протокол № 35. 
Публикуването на проекта на интернет стра-
ницата на Министерството на правосъдието 
е сторено на 14.11.2014 г. заедно с доклад по 
него и повторно публикуван заедно с доклад 
на заместник-министъра на правосъдието 
на 14.05.2015 г. Наредбата е обнародвана в 
ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г. Съдът е посочил 
обнародването на последващи изменения и 
допълнения на наредбата, както и публи-
куването на проектите за тях с докладите, 
както и съгласуванията с ВСС.

Съдът е приел, че правото на съдебно про-
изводство на Герджиков срещу Наредба № 2 
съществува освен в частта за оспорването на 
чл. 1, ал. 1, т. 4; чл. 16, ал. 2, чл. 22 и глава 
шеста. Признал е, че компетентността на 
издателя на нормативния административен 
акт следва от разпоредбата на чл. 403, ал. 1 
ЗСВ и при упражняване на нормотворческата 
компетентност министърът не е излязъл от 
очертания в закона предмет на регулиране.

Отмяната на акта е мотивирана с пороци 
във формата и съществени нарушения на 
административнопроизводствените прави-
ла. Приел е, че докладите към проекта не 
притежават съдържанието по чл. 28, ал. 2 
ЗНА – липсвали мотиви за необходимост-
та от издаване на наредбата, обосновка на 
съдържанието му и как ще се отрази на 
обществото и на заинтересованите лица; 
отсъствал анализ за съответствие с право-
то на Европейския съюз. Съдът е отказал 
да възприеме като причина за издаване на 
наредбата отмяната от ВАС на предходна 
наредба със същия предмет на регулиране. 
С недостатъците на докладите е обвързал 
нарушаването на правилото на чл. 26, ал. 2 
ЗНА (в приложимата по време редакция) за 
дължимо публикуване на интернет страница-
та на институцията на проекта за нормативен 
акт заедно с мотивите, и то преди внасянето 
на акта за издаване. Естеството на основани-
ята за незаконосъобразност на нормативния 
акт е послужило за основание на съда да 
не обсъжда доводите на жалбоподателя за 
противоречието му с материалния закон.

Оспореният съдебен акт е валиден, до-
пустим и правилен.

Решението на тричленния състав на ВАС 
е постановено от законен състав, в писме-
ната форма за действителност, в обхвата на 
правораздавателната компетентност на съда, 
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подписано е и волята на съдебния състав е 
ясно обективирана.

Правото на съдебно оспорване на Л. Гер-
джиков против подзаконовия нормативен акт 
на министъра на правосъдието съществува 
и е надлежно упражнено (в пределите по 
отменителната част на първоинстанцион-
ното решение), поради което е възникнало 
правомощието на съда да реши отнесения 
пред него правен спор и заключителният 
му акт е допустим. Не съществува сочената 
от касатора процесуална пречка за правото 
на съдебно производство на жалбоподателя 
в първоинстанционното производство. С 
Решение № 10746 от 10.07.2019 г. по адм. д. 
№ 14273/2018 г. на Върховния администра-
тивен съд е отхвърлено оспорването срещу 
чл. 22 от Наредба № 2. Решението на съда по 
жалбата срещу нормативен административен 
акт действа erga omnes (вж. чл. 193, ал. 2 
АПК). Обективните предели на силата на 
пресъдено нещо предполагат съвпадане между 
предмета на делото и предмета на решението, 
а предметът на делото, при действието на 
диспозитивното начало в процеса, предполага 
определянето му от жалбоподателя. Предме-
тът на решението по адм. д. № 14273/2018 г. 
на Върховния административен съд е огра-
ничен до разпоредбата на чл. 26 от Наредба 
№ 2 и само за този предмет съществува 
забраната за пререшаване по чл. 299 ГПК, 
чието нарушаване да засегне допустимостта 
на обжалваното решение. Мотивите на съ-
дебния акт не формират сила на пресъдено 
нещо и е недължимо зачитането им – вж. 
чл. 172а, ал. 1, т. 6 и ал. 2 АПК във връзка 
с чл. 196 и чл. 299, ал. 1 ГПК.

Изцяло споделяни от касационния съдебен 
състав са решаващите изводи на първосте-
пенния съд.

Докладът към проекта за наредба не 
притежава съдържанието по чл. 28, ал. 2 
ЗНА в приложимата редакция от ДВ, бр. 46 
от 12.06.2007 г. Изискванията към доклада 
са да сочи причините, които налагат прие-
мането на нормативния акт; целите, които 
се поставят; финансовите и други средства, 
необходими за прилагането на новата уред-
ба; очакваните резултати от прилагането, 
включително финансовите, ако има такива, 
и анализ за съответствие с правото на ЕС.

Със средствата на правото като регула-
тор се въздейства върху обществени отно-
шения, за които има нужда от регулация и 
позволяват регулиране. Това е в основата 
на изискването на чл. 28, ал. 2, т. 1 ЗНА 
мотивите към проекта да съдържат причи-
ните за приемането. Дори когато нуждата 
от регулиране на обществените отношения 
е възприета от законодателя при делегиране 
на нормотворческа компетентност, това не 
освобождава издателя на акта от задължени-

ето да мотивира конкретно приемането му. 
Не е причина за издаване на нормативния 
акт отмяната от съда на предходен акт с 
тъждествен предмет на регулиране. Обратно 
на убеждението на касатора приемането на 
новия административен акт не е средство 
по чл. 195, ал. 2 АПК за уреждане на прав-
ните последици, възникнали от действието 
на обявен за нищожен или отменен като 
унищожаем подзаконов нормативен акт. Съ-
дебното решение за отмяна на нормативния 
административен акт действа ex nunc, каквото 
действие има и издадената от министъра на 
правосъдието наредба (съобрази чл. 14, ал. 1 
и 2 ЗНА). Това предполага тя да е източник 
на правото за правоотношения, породени 
от осъществени след влизането є в сила 
юридически факти. Несъвместимо с телео-
логичния подход на чл. 28, ал. 2, т. 2 ЗНА 
е акцентирането върху конкретни правила 
за определянето на възнагражденията на 
вещите лица, а тези правила са неотносими 
и към определяне на финансовите средства, 
необходими за прилагане на новата уредба. 
Не са заявени очакваните резултати от при-
лагането на нормативния акт, а анализът за 
съответствие с правото на ЕС е ограничен 
до обсъждане на свободата на установяване 
в контекста на разпоредбата на чл. 49 ДФЕС.

Пропускът на касатора да изпълни про-
цесуалните си задължения по чл. 26, ал. 2 
от ЗНА (ред. до ДВ, бр. 34 от 2016 г.) във 
връзка с чл. 80 от АПК за предварително 
публикуване на интернет страницата на 
министерството на проекта за нормативен 
административен акт ведно с мотивите или 
доклада със съдържанието по чл. 28, ал. 2 
ЗНА към него следва да се квалифицира 
като съществено процесуално нарушение. 
Опущение е и игнорирането на извършено-
то нарушение като основание да се откаже 
обсъждането на проекта (арг. от чл. 28, ал. 3 
ЗНА, ред. до ДВ, бр. 34 от 2016 г.).

Не само пълното неизпълнение на задъл-
жението за изготвяне на мотиви/доклад към 
проекта за нормативен акт, но и неточното 
му изпълнение следва да се квалифицира като 
порок на формата, респ. и като съществено 
нарушение на административнопроизвод-
ствените правила, когато засяга преценката 
за спазване на принципите на обоснованост, 
стабилност, откритост и съгласуваност при 
изработването на проекта (чл. 26, ал. 1 ЗНА 
в приложимата редакция). В случая съдържа-
нието на докладите към проекта изключва 
тази преценка.

Продължителността на действието на 
нормативния административен акт не санира 
пороците му. Затова и оспорването им може 
да се извършва без ограничение във време-
то (чл. 187, ал. 1 АПК). В конкуренцията 
на принципите на законност по чл. 4, ал. 2 
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от Наредба № 7 от 14.01.1999 г., издадена от 
министъра на транспорта, за регистрация на 
гражданските въздухоплавателни средства в 
Република България.

Наведените в жалбата възражения за не-
правилност на първоинстанционния съдебен 
акт, като постановен при нарушение на ма-
териалния закон, съществено нарушение на 
съдопроизводствените правила, допуснато 
при преценката на съвкупния доказателствен 
материал, и необоснованост са относими към 
касационните основания по чл. 209 АПК. 
Формулиран е петитум за отмяна на пър-
воинстанционното решение и вместо него 
постановяване на друго по съществото на 
спора, с което да се отхвърли подадената жал-
ба. Претендира се присъждане на сторените 
деловодни разноски.

Ответникът Стоил Георгиев Стоилов, чрез 
адв. Дундов, взема становище за неоснова-
телност на касационната жалба. Претендира 
присъждане на сторените деловодни разноски.

Прокурорът от Върховната административ-
на прокуратура дава мотивирано заключение 
за допустимост и неоснователност на каса-
ционната жалба. Счита, че първоинстанци-
онният съд правилно приема, че оспореният 
административен акт е незаконосъобразен, 
което обосновава липсата на касационни 
основания за отмяна.

Върховният административен съд – пет-
членен състав, намира касационната жалба за 
подадена от надлежна страна по смисъла на 
чл. 210, ал. 1 АПК, в срока по чл. 211, ал. 1 
АПК, при отсъствие на процесуални пречки 
за нейното разглеждане и наличие на всички 
положителни процесуални предпоставки по 
възникване и упражняване правото на касаци-
онно оспорване, поради което е процесуално 
допустима.

Разгледана по същество, на основания-
та, посочени в нея, както и след проверка 
на решението за валидност, допустимост и 
съответствие с материалния закон, съгласно 
чл. 218, ал. 2 от АПК, същата е неоснователна.

Върховният административен съд – пет-
членен състав на Първа колегия, намира 
обжалваното решение за валидно, допустимо 
и правилно.

Същото е постановено при наличие на 
положителните и при липса на отрицателни 
процесуални предпоставки за разглеждане на 
жалбата, по отношение на акт, който подлежи 
на съдебен контрол, като произнасянето е 
извършено от надлежно сезиран компетен-
тен съд.

Съдебното решение се основава на правилна 
преценка на събраните доказателства, като е 
постановено в съответствие с приложимите 
за казуса материалноправни норми.

Съдът правилно е приел, че оспорената 
разпоредба на чл. 29, ал. 1 от Наредбата е час-

АПК и този на стабилност по чл. 26, ал. 1 
ЗНА примат има първият. Да се подържа 
„стабилност“ с нормативен администрати-
вен акт, който не е приет по установения в 
закона ред, е незаконосъобразно.

При възприетото от първоинстанционния 
съд като достатъчно за обосноваването на 
унищожаемостта на ПЗНА на основанието 
по чл. 146, т. 2 и 3 във връзка с чл. 196 от 
АПК не са изследвани другите основания за 
незаконосъобразност по чл. 146 от кодекса.

Дължимо е оставяне в сила на първоин-
станционното решение.

При този изход на делото на ответника по 
касация се дължат разноски за касационното 
съдебно производство в размер 500 лв.

Воден от горното и на основание чл. 221, 
ал. 2, предл. първо АПК, Върховният адми-
нистративен съд, петчленен състав на Първа 
колегия,

Р Е Ш И :
Оставя в сила Решение № 4769 о т 

18.05.2022 г., постановено по адм. д. № 5508/ 
2021 г. от тричленен състав на Върховния 
административен съд, осмо отделение, в 
обжалваната част.

Осъжда Министерството на правосъди-
ето да заплати на Л. Герджиков деловодни 
разноски в размер 500 лв.

Решението не може да се обжалва.
Председател: 

Георги Чолаков
7500

РЕШЕНИЕ № 10773 
от 24 ноември 2022 г.

по административно дело № 5382 от 2022 г.

Върховният административен съд на Репуб-
лика България – петчленен състав – I колегия, 
в съдебно заседание на шести октомври две 
хиляди и двадесет и втора година в състав: 
председател: Светлозара Анчева, членове: Кре-
мена Хараланова, Димитър Първанов, Румяна 
Лилова, Александър Митрев, при секретар 
Светла Панева и с участието на прокурора 
Момчил Таралански изслуша докладваното 
от съдията Александър Митрев по админи-
стративно дело № 5382/2022 г.

Производството е по реда на чл. 208 и 
следв. от Административнопроцесуалния 
кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от ми-
нистъра на транспорта и съобщенията срещу 
Решение № 3868 от 20.04.2022 г., постановено 
по адм. дело № 5801/2021 г., по описа на ВАС, 
трето отделение, с което по жалба на Стоил 
Георгиев Стоилов от гр. София е отменен 
изцяло чл. 29, ал. 1, т. 1 и частично чл. 29, 
ал. 1, т. 2 по отношение на думата „новия“ 
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тично незаконосъобразна, като постановена в 
противоречие с материалноправна разпоредба 
от по-висок ранг и в несъответствие с целта на 
закона, а именно на чл. 20, ал. 2 от Закона за 
гражданското въздухоплаване, съгласно която 
вписването в регистъра и отписването от него 
се извършват по заявление на собственика, 
владелеца или държателя на въздухоплава-
телното средство, като заявлението трябва да 
бъде подадено в 30-дневен срок от датата на 
възникване на съответното основание. Според 
този законов текст вписването и отписването 
на въздухоплавателно средство (ВС) във и от 
специалния за това регистър, в т.ч. и впис-
ването на промени в собственика, владелеца 
или държателя на същото ВС, учредяване-
то на вещни права и вещни тежести върху 
него се извършват по заявление единствено 
от собственика, владелеца или държателя, 
притежаващ това качество към момента на 
подаване на заявлението. Първоинстанцион-
ният съд обосновано е формирал този извод 
и чрез анализ на разпоредбата на чл. 29, ал. 2 
от същата Наредба, съгласно която ГД „ГВА“ 
унищожава досегашното удостоверение за 
регистрация, а в Регистъра вписва датата и 
номера на новото удостоверение за регистра-
ция, името, съответно – наименованието, ЕГН 
или ЛНЧ на физическото лице – собственик, 
съответно ЕИК или БУЛСТАТ за юридичес- 
кото лице – собственик, и адреса на новия 
собственик, владелец или държател на ВС и 
основанието за прехвърлянето на права. Не-
състоятелни са развитите от касатора доводи 
относно правната сигурност при възможни 
спорове за собственост. Регистърното про-
изводство няма за цел да разрешава спорове 
за собственост.

Оспорената разпоредба на чл. 29, ал. 1 от 
Наредбата изисква кумулативното наличие 
на две заявления – от досегашния и от новия 
собственик, владелец или държател за пре-
регистрация на гражданско въздухоплавателно 
средство, което противоречи на нормата на 
чл. 20, ал. 2 от Закона за гражданското въздухо-
плаване, предвиждащ вписването и отписването 
на ГВС да се извършва само по заявление от 
актуалния собственик, владелец или държател 
на ГВС. Следователно, правилен е изводът, 
че в частта є по чл. 29, ал. 1, т. 1 тя е изцяло 
незаконосъобразна, а в частта по чл. 29, ал. 1, 
т. 2 – по отношение на думата „новия“.

В тази връзка, споделят се изводите на пър-
воинстанционния съдебен състав, че горното 
заключение се подкрепя от разпоредбата на 
чл. 29, ал. 2 от същата Наредба. ГД „ГВА“ 
унищожава досегашното удостоверение за 
регистрация, а в Регистъра вписва датата и 
номера на новото удостоверение за регистра-
ция, името, съответно – наименованието, ЕГН 
или ЛНЧ на физическото лице собственик, 

съответно ЕИК или БУЛСТАТ за юридичес- 
кото лице – собственик, и адреса на новия 
собственик, владелец или държател на ВС 
и основанието за прехвърлянето на права. 
Поддържането на летателната годност на 
ВС, издаването на съответни удостоверения 
за летателна годност и съхраняването на 
техничес ката документация на ВС са извън 
предмета на първоначалното вписване, пре-
регистрация и отписване на ВС от регистъра 
на частните въздухоплавателни средства в 
Република България.

В касационната жалба не се сочат обсто-
ятелства, водещи до промяна на изводите, 
формирани от първоинстанционния съд при 
осъществения съдебен контрол за материална 
законосъобразност на оспорения администра-
тивен акт, обхващаща преценката досежно 
наличието на установените от компетентния 
орган релевантни юридически факти (изло-
жени като мотиви в акта) и съотнасянето 
им към нормите, посочени като правно 
основание за неговото издаване. Мотивите 
на първоинстанционния съд се споделят от 
настоящия съдебен състав и не следва да 
бъдат преповтаряни, поради което по силата 
на чл. 221, ал. 2, изречение второ от АПК 
касационната инстанция препраща към тях. 
Атакуваният съдебен акт се основава на пра-
вилна преценка на събраните доказателства, 
издаден е в съответствие с приложимите за 
казуса материалноправни разпоредби, като е 
постановен при стриктно спазване на съдо-
производствените правила. Не са допуснати 
процесуални нарушения от категорията на 
съществени такива. При постановяването 
на същия са взети предвид относимите за 
спора обстоятелства и факти и изразените от 
страните становища по тях и е отговорено на 
всички относими инвокирани възражения.

При този изход на спора и навременна 
претенция на ответника по касация се след-
ва присъждане на сторените в настоящото 
производство разноски в размер на 600 лв. 
заплатено адвокатско възнаграждение.

Воден от изложеното и на основание 
чл. 221, ал. 2, предл. 1-во АПК, Върховният 
административен съд – петчленен състав на 
Първа колегия,

Р Е Ш И :
Оставя в сила Решение № 3868 от  

20.04.2022 г., постановено по адм. дело № 5801/ 
2021 г., по описа на ВАС, трето отделение.

Осъжда Министерството на транспорта и 
съобщенията да заплати на Стоил Георгиев 
Стоилов от гр. София, ЕГН 7410103826, сумата 
от 600 лв., представляваща сторените разноски 
за касационната инстанция. 

Решението е окончателно.
Председател:  

Георги Чолаков
7657
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРОЕКТИРАНЕ
Изменение и допълнение на Методиката за опре-
деляне на размера на възнагражденията за пре-
доставяне на проектантски услуги от инженерите 
в устройственото планиране и в инвестиционното 

проектиране (ДВ, бр. 17 от 2008 г.)

Параграф единствен. В глава четвърта „Опре-
деляне на себестойността при специфични условия 
за проектиране“, в чл. 19, ал. 1 минималните 
часови ставки се променят, както следва:

„1. за експерт, технически контрольор и 
проектант с пълна проектантска правоспособ-
ност – 100 лв./час;

2. за проектант с ограничена проектантска 
правоспособност – 80 лв./час;

3. за технически сътрудник – 50 лв./час.“

Измененията са приети с решение на Управи-
телния съвет на КИИП от 28.10.2022 г. и влизат 
в сила от 1.01.2023 г.

Председател: 
М. Гергов

7553

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА 
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД № РД-06-44 
от 22 ноември 2022 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда 
във връзка с параграф единствен от заключителната 
разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 
2006 г. на Министерския съвет за приемане на 
Наредба за задължително застраховане на работ-
ниците и служителите за риска „трудова злополу-
ка“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 
от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г.; 
доп., бр. 19 от 2018 г.) определям Коефициент на 
трудов травматизъм по икономически дейности 
за прилагане през 2023 г. съгласно приложението, 
съставляващо неразделна част от тази заповед.

Министър: 
Л. Лазаров

Приложение
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г.

№ 
по 
ред

Икономическа дейност 
(раздели на КИД – 2008)

Код по 
КИД – 2008

Коефициент на 
трудов травмати-

зъм (Ктт) 
(2018 – 2019 – 2020)

1 2 3 4
1. Добив на метални руди 07 8.82
2. Воден транспорт 50 2.84
3. Производство на основни метали 24 2.80
4. Добив на въглища 05 2.07
5. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на ма-

териали 38 1.89
6. Строителство на съоръжения 42 1.77
7. Горско стопанство 02 1.69
8. Производство на дървен материал и изделия от дървен мате-

риал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и 
материали за плетене 16 1.67

9. Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 33 1.65
10. Сухопътен транспорт 49 1.57
11. Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 13 1.52
12. Строителство на сгради 41 1.48
13. Производство на изделия от други неметални минерални 

суровини 23 1.42
14. Добив на неметални материали и суровини 08 1.34
15. Пощенски и куриерски дейности 53 1.26
16. Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива 35 1.25
17. Производство на превозни средства, без автомобили 30 1.20
18. Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 52 1.19
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1 2 3 4
19. Събиране, пречистване и доставяне на води 36 1.16
20. Специализирани строителни дейности 43 1.15
21. Производство на мебели 31 1.11
22. Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 39 1.04
23. Производство на метални изделия, без машини и оборудване 25 1.01
24. Производство на машини и оборудване, с общо и специално 

предназначение 28 0.96
25. Спомагателни дейности в добива 09 0.92
26. Производство на химични продукти 20 0.88
27. Производство на изделия от каучук и пластмаси 22 0.86
28. Артистична и творческа дейност 90 0.84
29. Производство на тютюневи изделия 12 0.83
30. Производство, некласифицирано другаде 32 0.83
31. Производство на лекарствени вещества и продукти 21 0.75
32. Производство на напитки 11 0.73
33. Далекосъобщения 61 0.72
34. Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 81 0.72
35. Производство на електрически съоръжения 27 0.71
36. Производство на хранителни продукти 10 0.67

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.64.
7563

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,  
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-36 
от 4 ноември 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявление рег. № 01-348632-20.06.2022 г. 
на Община Елена и приложените към него доку-
менти и материали, определени по чл. 58 и 75 от 
Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за 
съдържанието, създаването 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: с. Костел, 
EKATTE 38861, община Елена, одобрени със Запо-
вед № РД-18-98 от 15.01.2018 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 38861.101.13: 

площ: 1927 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Елена;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.14: 
площ: 215 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елена;

поземлен имот с идентификатор 38861.207.76: 
площ: 3484 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Елена.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 38861.10.2: за 
друг вид застрояване, собственост на Мариана 
Стефанова Гвоздиева, площ преди промяната: 
1500 кв. м, площ след промяната: 1495 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.93.55: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1799 кв. м, площ след промяната: 1721 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.94.7: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 1196 кв. м, площ след промяната: 
1019 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.94.17: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елена, площ преди промяната: 
1207 кв. м, площ след промяната: 1177 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.94.51: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 244 кв. м, площ след промяната: 112 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.94.98: 
друг вид земеделска земя, собственост на Община 
Елена, площ преди промяната: 764 кв. м, площ 
след промяната: 751 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.94.168: 
ливада, собственост на Стефан Димитров Мин-
чев, площ преди промяната: 173 кв. м, площ след 
промяната: 136 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.94.276: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 13 688 кв. м, 
площ след промяната: 13 621 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.94.711: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 14 кв. м, 
площ след промяната: 8 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.94.998: 
за местен път, собственост на Община Елена, 
площ преди промяната: 360 кв. м, площ след 
промяната: 126 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.4: 
ливада, собственост на Веселин Александров 
Александров, площ преди промяната: 1007 кв. м, 
площ след промяната: 748 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 38861.96.5: 
ливада, собственост на Марин Георгиев Дюлге-
ров, площ преди промяната: 299 кв. м, площ след 
промяната: 276 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.9: 
ливада, собственост на Димитър Христов Панов, 
площ преди промяната: 800 кв. м, площ след 
промяната: 715 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.10: 
ливада, собственост на Коста Димитров Янев, 
площ преди промяната: 500 кв. м, площ след 
промяната: 436 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.11: 
ливада, собственост на Стоян Николаев Златев, 
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след 
промяната: 849 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.15: 
ливада, собственост на Роза Христова Вачева, 
площ преди промяната: 1700 кв. м, площ след 
промяната: 1468 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.17: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елена, площ преди промяната: 
1237 кв. м, площ след промяната: 1235 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.19: 
ливада, собственост на Герга Савова Глушкова, 
площ преди промяната: 200 кв. м, площ след 
промяната: 155 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.20: 
ливада, собственост на Коста Димитров Янев, 
площ преди промяната: 1003 кв. м, площ след 
промяната: 961 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.23: 
ливада, собственост на Марин Георгиев Дюлге-
ров, площ преди промяната: 400 кв. м, площ след 
промяната: 387 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.24: 
ливада, собственост на Ана Стефанова Карагеу-
рова, площ преди промяната: 1000 кв. м, площ 
след промяната: 959 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.25: 
ливада, собственост на Ралчо Георгиев Дюлгеров, 
площ преди промяната: 500 кв. м, площ след 
промяната: 473 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.26: 
ливада, собственост на Йордан Стефанов Чоба-
нов, площ преди промяната: 400 кв. м, площ след 
промяната: 380 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.27: 
ливада, собственост на Нина Лазарова Стамова, 
площ преди промяната: 399 кв. м, площ след 
промяната: 377 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.28: 
ливада, собственост на Илия Петров Божилов, 
площ преди промяната: 400 кв. м, площ след 
промяната: 387 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.30: 
ливада, собственост на Минчо Иванов Габров, 
площ преди промяната: 896 кв. м, площ след 
промяната: 609 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.31: 
ливада, собственост на Сава Николов Глушков, 
площ преди промяната: 200 кв. м, площ след 
промяната: 192 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.32: 
ливада, собственост на Стоян Иванов Василев, 

площ преди промяната: 300 кв. м, площ след 
промяната: 275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.38: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елена, площ преди промяната: 
33 кв. м, площ след промяната: 24 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.698: 
пасище, собственост на Христо Христов Войнов, 
площ преди промяната: 1415 кв. м, площ след 
промяната: 1161 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.981: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Елена, площ преди промя-
ната: 213 кв. м, площ след промяната: 193 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.1016: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 18 366 кв. м, 
площ след промяната: 18 363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.2: 
нива, собственост на Иван Петров Гиргинов, 
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след 
промяната: 758 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.3: 
нива, собственост на Кина Димова Трифонова, 
площ преди промяната: 505 кв. м, площ след 
промяната: 458 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.4: 
нива, собственост на Тодор Иванов Топалов, 
площ преди промяната: 1300 кв. м, площ след 
промяната: 1211 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.5: 
нива, собственост на Никола Георгиев Бъчваров, 
площ преди промяната: 2799 кв. м, площ след 
промяната: 2627 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.6: 
нива, собственост на Иван Стоянов Карачоджу-
ков, площ преди промяната: 500 кв. м, площ след 
промяната: 462 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.7: 
нива, собственост на Тодор Аврамов Карачоджу-
ков, площ преди промяната: 1000 кв. м, площ 
след промяната: 919 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.12: 
нива, собственост на Стефан Иванов Ралчев, 
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след 
промяната: 619 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.13: 
нива, собственост на Мария Димитрова Коева, 
площ преди промяната: 500 кв. м, площ след 
промяната: 468 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.16: 
нива, собственост на Невяна Недева Вълканова, 
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след 
промяната: 986 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.18: 
нива, собственост на Елисавета Николаева Ка-
чулева, площ преди промяната: 1000 кв. м, площ 
след промяната: 960 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.19: 
нива, собственост на Тодор Аврамов Карачоджу-
ков, площ преди промяната: 900 кв. м, площ след 
промяната: 866 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.21: 
нива, собственост на Сава Димитров Вачев, 
площ преди промяната: 1499 кв. м, площ след 
промяната: 1331 кв. м;
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преди промяната: 276 кв. м, площ след промя-
ната: 239 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.12: 
друг вид земеделска земя, собственост на „Елба-
99“ – ЕАД, площ преди промяната: 759 кв. м, 
площ след промяната: 594 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.24: 
пасище, собственост на Велика Иванова Цонева, 
площ преди промяната: 3433 кв. м, площ след 
промяната: 3366 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.1023: 
за местен път, собственост на Община Елена, 
площ преди промяната: 6221 кв. м, площ след 
промяната: 9822 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.1024: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 2735 кв. м, 
площ след промяната: 2728 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.1025: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 62 кв. м, 
площ след промяната: 59 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.102.1: 
нива, собственост на Начо и Герга Бакърджиеви, 
площ преди промяната: 1452 кв. м, площ след 
промяната: 1339 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.102.2: 
нива, собственост на Роза Христова Вачева, площ 
преди промяната: 500 кв. м, площ след промя-
ната: 455 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.102.3: 
нива, собственост на Христо Дончев Христов, 
площ преди промяната: 300 кв. м, площ след 
промяната: 274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.102.5: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елена, площ преди промяната: 
291 кв. м, площ след промяната: 281 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.102.6: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 4715 кв. м, площ след промяната: 4632 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.102.1017: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Елена, площ преди промя-
ната: 992 кв. м, площ след промяната: 987 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.207.72: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 
8652 кв. м, площ след промяната: 7886 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.207.217: 
данни преди промяната: друг вид дървопроиз-
водителна гора, площ: 31 757 кв. м, данни след 
промяната: за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, площ: 29 813 кв. м, собственост на 
МЗГ – ДЛ/ДДС;

поземлен имот с идентификатор 38861.208.15: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Иван Димитров Парушев, площ преди промя-
ната: 7099 кв. м, площ след промяната: 6888 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.208.23: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Кметство – с. Костел, площ преди промяната: 
24 322 кв. м, площ след промяната: 24 275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.209.28: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Кметство – с. Костел, площ преди промяната: 
74 086 кв. м, площ след промяната: 73 853 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.22: 
нива, собственост на Ана Стефанова Карагеурова, 
площ преди промяната: 1200 кв. м, площ след 
промяната: 1129 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.24: 
нива, собственост на Никола и Елена Стоянови 
Червенкови, площ преди промяната: 800 кв. м, 
площ след промяната: 743 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.25: 
нива, собственост на Емил Георгиев Попов, площ 
преди промяната: 799 кв. м, площ след промя-
ната: 766 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.27: 
нива, собственост на Минчо Иванов Габров, 
площ преди промяната: 100 кв. м, площ след 
промяната: 35 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.28: 
нива, собственост на Мария Славова Бежанова, 
площ преди промяната: 400 кв. м, площ след 
промяната: 374 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.29: 
нива, собственост на Никола и Елена Стоянови 
Червенкови, площ преди промяната: 2200 кв. м, 
площ след промяната: 1979 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.30: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елена, площ преди промяната: 
1809 кв. м, площ след промяната: 1797 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.1: 
нива, собственост на Диан Георгиев Попов, площ 
преди промяната: 702 кв. м, площ след промя-
ната: 623 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.2: 
нива, собственост на Сава Николов Глушков, 
площ преди промяната: 600 кв. м, площ след 
промяната: 496 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.3: 
нива, собственост на Мария Димитрова Коева, 
площ преди промяната: 1200 кв. м, площ след 
промяната: 1050 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.4: 
нива, собственост на Димитър Димитров Ха-
джиев, площ преди промяната: 900 кв. м, площ 
след промяната: 860 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.5: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елена, площ преди промяната: 
95 кв. м, площ след промяната: 92 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.6: 
нива, собственост на Начо и Герга Бакърджиеви, 
площ преди промяната: 1841 кв. м, площ след 
промяната: 1824 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.8: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 200 кв. м, площ след промяната: 168 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.9: 
пасище, собственост на Яница Красимирова 
Стефанова, площ преди промяната: 2448 кв. м, 
площ след промяната: 2063 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.10: 
друг вид земеделска земя, собственост на „Елба-
99“ – ЕАД, площ преди промяната: 110 кв. м, 
площ след промяната: 57 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.11: 
за друг вид застрояване, собственост на ТП 
„Държавно горско стопанство“ – Елена, площ 
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поземлен имот с идентификатор 38861.209.31: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Кметство – с. Костел, площ преди промяната: 
29 171 кв. м, площ след промяната: 28 909 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.209.42: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 131 кв. м, площ след промяната: 91 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.209.43: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 95 кв. м, площ след промяната: 43 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.209.710: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 6 кв. м, площ 
след промяната: 4 кв. м.

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

7434

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1859 
от 18 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, 
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол 
и протоколно решение № 7067 от 18.11.2022 г. на 
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна про-
дажба на недвижим имот – частна държавна 
собственост, с предоставени права за управле-
ние на областния управител на област Добрич, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 
53210.50.89 с площ 9520 кв. м, намиращ се в 
с. Овчарово, община Добричка, област Добрич, 
заедно с построената в него сграда с идентифи-
катор 53210.50.89.1 със застроена площ 92 кв. м.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

7544

РЕШЕНИЕ № 1860 
от 18 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, 
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол 
и протоколно решение № 7068 от 18.11.2022 г. на 
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна про-
дажба на недвижим имот – частна държавна 
собственост, с предоставени права за управле-
ние на областния управител на област Добрич, 
представляващ УПИ VI-204 в кв. 33 по плана 
на с. Свобода с площ 9600 кв. м, намиращ се 
на ул. Дванадесета № 2 в с. Свобода, община 
Добричка, област Добрич, заедно с построената 
в него сграда със застроена площ 81 кв. м.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

7545

РЕШЕНИЕ № 3824-П 
от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за 
продажба на имоти – частна държавна собстве-
ност, и на имоти – собственост на търговски 
дружества с повече от 50 на сто държавно учас-
тие в капитала или търговски дружества, чиито 
дялове или акции са собственост на търговско 
дружество с повече от 50 на сто държавно участие 
в капитала (Наредба за електронната платфор-
ма), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 
от Устройствения правилник на Агенцията за 
публичните предприятия и контрол, Решение 
№ 1799 от 9.02.2021 г. на Агенцията за публичните 
предприятия и контрол (ДВ, бр. 15 от 2021 г.) 
относно откриване на процедура за приватизация 
и протоколно решение № 7079 от 23.11.2022 г. на 
изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост, с предоставени права за 
управление на областния управител на област 
Разград, представляващ: урегулиран поземлен 
имот I от кв. 14, с площ 8143 кв. м, намиращ 
се на ул. Княз Борис I № 1, с. Задруга, община 
Кубрат, област Разград, ведно с построената в 
имота сграда със застроена площ 94,07 кв. м 
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез 
електронен търг на електронната платформа за 
продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 22 300 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без вклю-

чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос-

ка – 4250 лв. (без включен ДДС) или равностой-
ността им в евро, която се превежда по банковата 
сметка на Агенцията за публичните предприятия 
и контрол в срока и съгласно изискванията на 
правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата про-
цедура е един месец считано от датата на обна-
родване на решението в „Държавен вестник“ с 
възможност да бъде удължен с 20 работни дни в 
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случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в елек-
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано 
от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден 
считано от регистрацията за участие на първия 
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време 
и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, се 
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, 
ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор:  
П. Александрова

7640

РЕШЕНИЕ № 3825-П 
от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски друже-
ства с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско друже-
ство с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала (Наредба за електронната платформа), 
във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от 
Устройствения правилник на Агенцията за пуб-
личните предприятия и контрол, Решение № 1775 
от 15.07.2020 г. на Агенцията за публичните 
предприятия и контрол (ДВ, бр. 68 от 2020 г.) 
относно откриване на процедура за приватизация 
и протоколно решение № 7080 от 23.11.2022 г. на 
изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост, с предоставени права за 
управление на областния управител на област 
Шумен, представляващ: поземлен имот с иден-
тификатор 70398.84.7, с площ 6792 кв. м, нами-
ращ се в местност Балък, с. Сушина, община 
Върбица, област Шумен (наричан по-нататък 
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на 
електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 140 000 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2. стъпка на наддаване – 7000 лв. (без вклю-

чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –  

25 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност-
та им в евро, която се превежда по банковата 
сметка на Агенцията за публичните предприятия 
и контрол в срока и съгласно изискванията на 
правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата про-
цедура е един месец считано от датата на обна-
родване на решението в „Държавен вестник“ с 
възможност да бъде удължен с 20 работни дни в 
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в елек-
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано 
от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден 
считано от регистрацията за участие на първия 
регистрирал се кандидат от 13 ч. българско време 
и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, се 
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, 
ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор:  
П. Александрова

7641

РЕШЕНИЕ № 3826-П 
от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски друже-
ства с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско друже-
ство с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала (Наредба за електронната платформа), 
във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от 
Устройствения правилник на Агенцията за пуб-
личните предприятия и контрол, Решение № 1776 
от 17.07.2020 г. на Агенцията за публичните 
предприятия и контрол (ДВ, бр. 68 от 2020 г.), 
изменено с Решение № 1834 от 20.04.2022 г. на 
Агенцията за публичните предприятия и кон-
трол (ДВ, бр. 34 от 2022 г.) относно откриване 
на процедура за приватизация и протоколно ре-
шение № 7081 от 23.11.2022 г. на изпълнителния 
съвет Агенцията за публичните предприятия и 
контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост, с предоставени права за 
управление на областния управител на област 
Търговище, представляващ: поземлен имот с 
идентификатор 15919.5.195, с площ 45 421 кв. м, 
намиращ се в с. Голямо Соколово, община Тър-
говище, област Търговище (наричан по-нататък 
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на 
електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 297 000 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2. стъпка на наддаване – 15 000 лв. (без 

включен ДДС);
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2.3. депозитът за участие е парична вноска –  
50 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност-
та им в евро, която се превежда по банковата 
сметка на Агенцията за публичните предприятия 
и контрол в срока и съгласно изискванията на 
правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата про-
цедура е един месец считано от датата на обна-
родване на решението в „Държавен вестник“ с 
възможност да бъде удължен с 20 работни дни в 
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в елек-
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано 
от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден 
считано от регистрацията за участие на първия 
регистрирал се кандидат от 14 ч. българско време 
и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, се 
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, 
ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор:  
П. Александрова

7642

РЕШЕНИЕ № 3827-П 
от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 4 и ал. 5, чл. 3, 
ал. 3, т. 3, буква „г“, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 2, 
чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, 
т. 3 от Закона за приватизация и следпривати-
зационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата 
за електронната платформа за продажба на 
имоти – частна държавна собственост, и на 
имоти – собственост на търговски дружества с 
повече от 50 на сто държавно участие в капита-
ла или търговски дружества, чиито дялове или 
акции са собственост на търговско дружество 
с повече от 50 на сто държавно участие в ка-
питала (Наредба за електронната платформа), 
във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 
от Устройствения правилник на Агенцията за 
публичните предприятия и контрол, Решение 
№ 1762 от 14.02.2020 г. на Агенцията за пуб-
личните предприятия и контрол (ДВ, бр. 18 
от 2020 г.) относно откриване на процедура за 
приватизация и протоколно решение № 7082 от 
23.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на обект – курортно-туристиче-
ски сгради „Паисий“, намиращи се в землището 
на гр. Гурково, община Гурково, област Стара 
Загора, представляващи сгради с идентификато-
ри: 18157.274.286.1, 18157.274.956.1, 18157.274.45.2 
и 18157.274.45.3, обособена част от имуществото 
на „Мини Марица – изток“ – ЕАД, гр. Раднево 
(наричан по-нататък „обособената част“), да се 
извърши чрез електронен търг на електронната 
платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 730 000 лв. (без 
включен ДДС); 

2.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв. (без 
включен ДДС); 

2.3. депозитът за участие е парична вноска 
130 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност-
та им в евро, която се превежда по банковата 
сметка на Агенцията за публичните предприятия 
и контрол в срока и съгласно изискванията на 
правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата про-
цедура е един месец считано от датата на обна-
родване на решението в „Държавен вестник“ с 
възможност да бъде удължен с 20 работни дни в 
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в елек-
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано 
от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден 
считано от регистрацията за участие на първия 
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време 
и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на обособената част.

4. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връз-
ка с препис-извлечение от Протокол № 2-2019 от 
8.01.2019 г. на съвета на директорите на „Български 
Енергиен Холдинг“ – ЕАД, София, паричните 
постъпления от продажбата на обособената част 
да бъдат преведени по сметката на „Мини Ма-
рица – изток“ – ЕАД, гр. Раднево.

Изпълнителен директор:  
П. Александрова

7643

РЕШЕНИЕ № 3828-П 
от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски друже-
ства с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско друже-
ство с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала (Наредба за електронната платформа), 
във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от 
Устройствения правилник на Агенцията за пуб-
личните предприятия и контрол, Решение № 1763 
от 11.03.2020 г. на Агенцията за публичните 
предприятия и контрол (ДВ, бр. 26 от 2020 г.) 
относно откриване на процедура за приватизация 
и протоколно решение № 7083 от 23.11.2022 г. на 
изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост, с предоставени права за 
управление на областния управител на област 
Шумен, представляващ: поземлен имот с иденти-
фикатор 70398.84.22, с площ 16 000 кв. м, намиращ 
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се в местност Балък, с. Сушина, община Върбица, 
област Шумен (наричан по-нататък „имота“), да 
се извърши чрез електронен търг на електронната 
платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 330 000 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2. стъпка на наддаване – 16 000 лв. (без 

включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос-

ка – 60 000 лв. (без включен ДДС) или равностой-
ността им в евро, която се превежда по банковата 
сметка на Агенцията за публичните предприятия 
и контрол в срока и съгласно изискванията на 
правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата про-
цедура е един месец считано от датата на обна-
родването на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в елек-
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано 
от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден 
считано от регистрацията за участие на първия 
регистрирал се кандидат от 15 ч. българско време 
и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, се 
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, 
ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор:  
П. Александрова

7644

РЕШЕНИЕ № 3829-П 
от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 5, чл. 3, 
ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 
3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК) във 
връзка с чл. 11 от Наредбата за електронната 
платформа за продажба на имоти – частна дър-
жавна собственост, и на имоти – собственост 
на търговски дружества с повече от 50 на сто 
държавно участие в капитала или търговски дру-
жества, чиито дялове или акции са собственост 
на търговско дружество с повече от 50 на сто 
държавно участие в капитала (Наредба за елек-
тронната платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, 
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията 
за публичните предприятия и контрол, Решение от 
20.02.2020 г. на Народното събрание на Република 
България (ДВ, бр. 17 от 2020 г.) за приватизация 
на обособена част от имуществото на „Български 
морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна, 
и протоколно решение № 7084 от 23.11.2022 г. на 
изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на моторен кораб „Атанас 
Димитров“ с рег. № 150420 на Българския ко-

рабен регистър, вписан в регистъра на корабите 
в пристанище Варна с регистров № 143, том 
III, стр. 054, с основни характеристики: бруто 
тонаж 78; нето тонаж 30; дължина, максимална 
32,40 м; широчина, максимална 6,30 м; височина 
на борда 3,00 м, с 2 главни двигателя, тип МВ 
846 Ab, с обща номинална мощност 2 х 221 kW, 
съгласно удостоверение за регистрация № 12200 
от 22.01.2008 г. на Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“, заедно с намиращото се в него 
оборудване съгласно инвентаризационен опис на 
дълготрайни материални активи и малоценни и 
малотрайни предмети на кораба от 22 ноември 
2019 г., обособена част от имуществото на „Бъл-
гарски морски квалификационен център“ – ЕАД, 
Варна (наричан по-нататък „обособената част“), да 
се извърши чрез електронен търг на електронната 
платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 110 000 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2. стъпка на наддаване – 6500 лв. (без вклю-

чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос-

ка – 21 000 лв. (без включен ДДС) или равностой-
ността им в евро, която се превежда по банковата 
сметка на Агенцията за публичните предприятия 
и контрол в срока и съгласно изискванията на 
правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата про-
цедура е един месец считано от датата на обна-
родването на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в елек-
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано 
от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден 
считано от регистрацията за участие на първия 
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време 
и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на обособената част.

4. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във 
връзка с писмо рег. № 07-00-533 от 26.10.2022 г. 
на заместник министър-председателя по иконо-
мическите политики и министър на транспорта и 
съобщенията паричните постъпления от продаж-
бата на обособената част да бъдат преведени по 
сметката на „Български морски квалификационен 
център“ – ЕАД, Варна, и да останат собственост 
на дружеството.

5. Всички разноски по прехвърлянето на обо-
собената част и вписването на приватизационния 
договор в съответния регистър са за сметка на 
купувача (нотариални такси, дължими данъци и 
такса вписване).

Изпълнителен директор:  
П. Александрова

7645
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РЕШЕНИЕ № 3830-П 
от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски друже-
ства с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско друже-
ство с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала (Наредба за електронната платформа), 
във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 
от Устройствения правилник на Агенцията за 
публичните предприятия и контрол, Решение № 
1644 от 5.04.2016 г. на Агенцията за приватиза-
ция и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 30 
от 2016 г.) относно откриване на процедура за 
приватизация и протоколно решение № 7085 от 
23.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост, с предоставени права за 
управление на областния управител на област 
Бургас, представляващ: урегулиран поземлен 
имот ХL „за производствена и складова дей-
ност (незастроен)“ с площ 900 кв. м, намиращ 
се в кв. 11 по плана на Промишлена зона 
„Север“, гр. Карнобат, одобрен със Заповед № 
109 от 21.03.1991 г., ЧИ със Заповед № 713а от 
7.11.2008 г., община Карнобат, oбласт Бургас 
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши 
чрез електронен търг на електронната платформа 
за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 38 000 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без 

включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос-

ка – 7000 лв. (без включен ДДС) или равнос-
тойността им в евро, която се превежда по 
банковата сметка на Агенцията за публичните 
предприятия и контрол в срока и съгласно 
изискванията на правилата за провеждане на 
електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата про-
цедура е един месец считано от датата на обна-
родването на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в 
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. 
считано от регистрацията за участие на първия 
кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен 
ден считано от регистрацията за участие на 
първия регистрирал се кандидат от 11 ч. бъл-
гарско време и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, се 
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, 
ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор:  
П. Александарова

7646

РЕШЕНИЕ № 3831-П 
от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски друже-
ства с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско друже-
ство с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала (Наредба за електронната платформа), 
във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от 
Устройствения правилник на Агенцията за пуб-
личните предприятия и контрол, Решение № 
1792 от 6.11.2020 г. на Агенцията за публичните 
предприятия и контрол (ДВ, бр. 98 от 2020 г.) 
относно откриване на процедура за приватизация 
и протоколно решение № 7086 от 23.11.2022 г. на 
изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост, с предоставени права за 
управление на Министерството на земеделието, 
представляващ: урегулиран поземлен имот (УПИ) 
II – ветеринарна лечебница с площ 2085 кв. м, 
намиращ се в кв. 81 по плана на с. Градина, 
община Първомай, област Пловдив, заедно с 
построената в него масивна сграда със застроена 
площ 140 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да 
се извърши чрез електронен търг на електронната 
платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 13 000 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2. стъпка на наддаване – 700 лв. (без вклю-

чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос-

ка – 2500 лв. (без включен ДДС) или равностой-
ността им в евро, която се превежда по банковата 
сметка на Агенцията за публичните предприятия 
и контрол в срока и съгласно изискванията на 
правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата про-
цедура е един месец считано от датата на обна-
родването на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в елек-
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано 
от регистрацията за участие на първия кандидат;
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2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден 
считано от регистрацията за участие на първия 
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време 
и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, се 
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, 
ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор:  
П. Александрова

7647

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД № СОА22-РД09-2036 
от 18 ноември 2022 г.

В изпълнение на Решение № 786, прието на 
заседание на Столичния общински съвет, про-
ведено на 27.10.2022 г., протокол № 64, точка 7 
от дневния ред, прието по доклад № СОА22-
ВК66-12231/18.10.2022 г. и на основание чл. 44, 
ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 
чл. 24, чл. 310, ал. 5, чл. 320, ал. 1 и 3 от Закона 
за предучилищното и училищното образование, 
чл. 12, ал. 1 и 4 от Закона за общинската собстве-
ност и чл. 12, ал. 1 от Наредбата за общинската 
собственост: 

І. Откривам Общинска детска градина № 131 
със седалище и адрес: София, район „Триадица“, 
ул. Флора № 17. 

II. Нареждам:
1. Общинска детска градина № 131 да осъ-

ществява функциите и дейността си в сграда с 
административен адрес: София, ул. Флора № 17, 
идентификатор 68134.1006.1722.1, с предназначе-
ние: сграда за детско заведение, намираща се в 
поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1722, 
с предназначение: за обект, комплекс за образо-
вание, гр. София, район „Триадица“, УПИ I – за 
училище, кв. 40, м. Манастирски ливади – изток. 

2. Предучилищното образование в Общинска 
детска градина № 131 да се осъществява при 
целодневна, полудневна, почасова или самосто-
ятелна организация. 

3. Общинска детска градина № 131 да прилага 
система на делегиран бюджет като третостепенен 
разпоредител с бюджет. 

4. Да се осигурят необходимите щатни бройки 
и бюджет за разкриване на две яслени и шест 
градински групи в Общинска детска градина 
№ 131 чрез държавните стандарти за съответните 
делегирани от държавата дейности с натурални-
те стойностни показатели от Министерството 
на образованието и науката и чрез бюджета на 
Столичната община.

5. Предоставям безвъзмездно за управление 
на Общинска детска градина № 131 следния об-
щински имот съгласно акт за публична общинска 
собственост № 2138, съставен на 10.10.2022 г., 
одобрен от кмета на район „Триадица“, утвър-
ден от кмета на Столичната община, вписан 

в Службата по вписванията – София, вх. рег. 
№ 76285/14.10.2022 г., Акт. № 162, том СXСI, дело 
№ 58461/2022 г., имотна партида 333069: поземлен 
имот с идентификатор 68134.1006.1722 с предназ-
начение: за обект, комплекс за образование, с 
площ 6438 кв. м, УПИ I – за училище, кв. 40, м. 
Манастирски ливади – изток, заедно с постро-
ената в имота двуетажна сграда с идентификатор 
68134.1006.1722.1, с предназначение: сграда за дет-
ско заведение със застроена площ 1728 кв. м по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. 
на изпълнителния директор на АГКК.

6. Възлагам на директора на дирекция „Об-
разование“ – Столична община, да предприеме 
необходимите действия за обнародване на насто-
ящата заповед в „Държавен вестник“.

7. Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Чрез АИССО заповедта да се насочи на дирек-
тора на дирекция „Образование“ – за сведение и 
изпълнение, а на заместник-кмета на Столичната 
община в направление „Култура, образование, 
спорт и младежки дейности“ – за контрол.

Чрез СЕОС с придружително писмо от за-
местник-кмета на Столичната община в направ-
ление „Култура, образование, спорт и младежки 
дейности“ заповедта да се изпрати на кмета на 
район „Триадица“ – за сведение и изпълнение.

За кмет:  
Д. Барбалов 

7627

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

РЕШЕНИЕ № 606 
от 27 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Мъг-
лиж, реши:

Одобрява частично изменение на общ устрой-
ствен план (ОУПО) на община Мъглиж в частта 
му за ПИ с идентификатор 66103.21.21, местност 
Чифлика в землището на с. Селце, община 
Мъглиж, като вместо земеделска устройствена 
зона за имота се отреди устройствена зона за 
нискоетажно жилищно застрояване – Жм, със 
следните устройствени показатели:

плътност на застрояване – до 60%;
коефициент на интензивност на застроява-

не – 1,2;
плътност на озеленяване – от 40%;
характер на застрояване – свободно, ниское-

тажно с височина до 10 м.
Устройствените показатели не надвишават 

нормативните показатели съгласно Наредба № 7 
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони.

Председател: 
Ст. Христов

7558
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ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

РЕШЕНИЕ № 644 
от 27 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и 9 от ЗОС, чл. 10, ал. 2 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, приета от 
Общинския съвет – Павликени, чл. 1, ал. 2, т. 6, 
чл. 3, ал. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, 
чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и 
конкурсите и като взе предвид мотивите на вно-
сителя, Общинският съвет – Павликени, реши:

1. Допълва раздел трети „Продажба на имоти“, 
т. 1 „Продажба на имоти по реда на Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол“ 
от „Програма за управление и разпореждане 
с имотите – общинска собственост за 2022 г.“, 
приета от Общинския съвет – Павликени, със 
следния обект: „Застроен урегулиран поземлен 
имот IV „за училищен двор“, с площ 4480 кв. м, 
заедно с построените в имота: сграда (бивша 
училищна сграда) със ЗП 293 кв. м, пристройка 
от 187 кв. м, сграда (стара здравна служба) от 68 
кв. м и тоалетна от 40 кв. м, намиращи се в кв. 
39 по ПУП на с. Паскалевец, община Павликени, 
при граници и съседи: от север – УПИ III-131, 
от изток – улица, от юг – УПИ V-128, и от за-
пад – улица, актуван с АОС № 6472/6.10.2022 г., 
вписан в регистрите на Службата по вписванията 
на 10.10.2022 г., вх. рег. № 2562, акт № 154, том 
VIII, дело № 1409“.

2. Допълва Списъка на обектите, обявени за 
приватизация с Решение № 111 от 14.11.2002 г. на 
Общинския съвет – Павликени (ДВ, бр. 116 от 
2002 г.), със следния обект: „Застроен урегулиран 
поземлен имот IV „за училищен двор“, с площ 
4480 кв. м заедно с построените в имота: сгра-
да (бивша училищна сграда) със ЗП 293 кв. м, 
пристройка от 187 кв. м, сграда (стара здравна 
служба) от 68 кв. м и тоалетна от 40 кв. м, на-
миращи се в кв. 39 по ПУП на с. Паскалевец, 
община Павликени, при граници и съседи: 
от север – УПИ III-131, от изток – улица, от 
юг – УПИ V-128, и от запад – улица, актуван 
с АОС № 6472/6.10.2022 г., вписан в регистрите 
на Службата по вписванията на 10.10.2022 г., вх. 
рег. № 2562, акт № 154, том VIII, дело № 1409“. 

3. Дава съгласие да се извърши приватизация 
чрез публичен търг с явно наддаване по реда 
на Наредбата за търговете и конкурсите при 
следните условия:

· Обект на търга – общински нежилищен 
имот със стопанско предназначение – частна 
общинска собственост, представляващ застро-
ен урегулиран поземлен имот IV „за училищен 
двор“, с площ 4480 кв. м заедно с построените 
в имота: сграда (бивша училищна сграда) със 
ЗП 293 кв. м, пристройка от 187 кв. м, сграда 
(стара здравна служба) от 68 кв. м и тоалетна 
от 40 кв. м, намиращи се в кв. 39 по ПУП на 
с. Паскалевец, община Павликени, при граници и 
съседи: от север – УПИ III-131, от изток – улица, 
от юг – УПИ V-128, и от запад – улица, актуван 

с АОС № 6472/6.10.2022 г., вписан в регистрите 
на Службата по вписванията на 10.10.2022 г., вх. 
рег. № 2562, акт № 154, том VIII, дело № 1409.

· Начална тръжна цена – 93 290 лв. без ДДС, 
представляваща пазарната оценка на имота, из-
готвена от лицензиран оценител на недвижими 
имоти. Сделката е облагаема по ЗДДС. ДДС ще 
бъде начислен върху припадащата се част върху 
крайната цена след проведения търг.

· Стъпка на наддаване – 2000 лв.
· Депозит за участие в търга – 9300 лв. Съ-

щият се внася по банкова сметка на Община 
Павликени IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC 
код UNCRВGSF при „УниКредит Булбанк“ – Пав-
ликени. Краен срок за внасяне на депозита – до 
12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане 
на търга.

· Цена на тръжната документация – 300 лв., 
която се заплаща в брой на гише „Каса“ в 
Центъра за административно обслужване на 
Община Павликени. Тръжната документация 
се получава на гише „Общинска собственост и 
стопански дейности“ след представяне на доку-
мент за платена цена.

· Тръжната документация да се закупи до 
12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане 
на търга. Същата се закупува лично от лицето, 
което желае да вземе участие в обявения търг, 
или от негов законен представител. В случаите 
на упълномощаване се представя нотариално 
заверено пълномощно.

· Предложения за участие в търга се подават 
на гише „Деловодство“ в Центъра за админи-
стративно обслужване на Община Павликени до 
17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане 
на търга.

· Оглед на обекта може да се извърши до 
12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на 
търга, в присъствието на представител на отдел 
„Общинска собственост и стопански дейности“ 
след закупуване на тръжна документация от 
кандидата.

· Търгът да се проведе на 17-ия ден след об-
народване на настоящото решение в „Държавен 
вестник“ от 14 ч. в заседателна зала № 101 на 
Община Павликени. При неявяване на кандида-
ти да бъде проведен повторен търг при същите 
условия 15 дни след датата на провеждане на 
първата тръжна процедура за обекта.

· До участие не се допускат свързани лица 
по смисъла на § 1, ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7 и 8 от 
Търговския закон. Когато подалите предложе-
ния участници или част от тях представляват 
свързани лица, до участие в търга ще се допуска 
свързаното лице, чието предложение е подадено 
с най-ранна дата или час на подаване.

· Достигнатата крайна тръжна цена да се 
заплати еднократно по банков път преди сключ-
ването на приватизационния договор.

4. Утвърждава тръжна документация със съ-
държанието по чл. 9 от Наредбата за търговете 
и конкурсите, която представлява неразделна 
част от настоящото решение.

5. Възлага на кмета на община Павликени 
да назначи тръжна комисия, която да проведе 
тръжна процедура в съответствие с изисквани-
ята на чл. 8 от Наредбата за търговете и кон-
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курсите и да определи със заповед спечелилия 
търга участник въз основа на представения от 
комисията протокол.

6. Всички действително направени разходи 
по процедурата, данъци и такси по сделката, 
включително ДДС, се дължат от купувача.

7. Упълномощава кмета на община Павликени 
да сключи приватизационния договор за покуп-
ко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: 
Хр. Кавалски

7552

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 267 
от 24 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с 
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 1, ал. 2, 
т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 
от ЗПСК във връзка с чл. 5, 6, 8 и 9 от Наредбата 
за търговете и конкурсите, приета с ПМС № 213 
от 25.09.2003 г., и Решение № 102 от 27.04.2022 г., 
взето с протокол № 5 на Общинския съвет – Па-
зарджик, Общинският съвет – Пазарджик, реши:

1. Приема приложените към предложението на 
кмета на община Пазарджик: анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и прива-
тизационна оценка на общински нежилищен имот, 
невключен в имуществото на общински търговски 
дружества, който се използва за стопански цели, 
представляващ паметник на културата, включен в 
Списъка на индивидуалните паметници на култу-
рата на Министерството на културата, а именно: 
недвижим имот с идентификатор 55155.501.669 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-
18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор 
на АГКК, последно изменение на кадастралната 
карта и кадастралните регистри, засягащо позем-
ления имот, е от 19.12.2016 г., адрес на поземления 
имот: гр. Пазарджик, ул. Хан Крум № 1, площ: 
1034 кв. м, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг 
обществен обект, комплекс, ведно със сграда с 
идентификатор 55155.501.669.1 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, 
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, засягащо поземления имот, е от 
19.12.2016 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, 
ул. Хан Крум № 1, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 55155.501.669, застроена площ: 
116 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: адми-
нистративна, делова сграда. За имота е отреден 
УПИ II-669 в кв. 207 по одобрения със Заповед 
№ 169 от 4.11.2013 г. проект за изменение на 
ПР – Пазарджик, при съседи: поземлени имоти 
с идентификатори: 55155.501.665, 55155.501.668, 
55155.501.667, 55155.503.9501, 55155.501.657, 
55155.501.659, 55155.501.664, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 3258/7.11.2013 г., вписан 
в дв. вх. рег. № 9824/11.11.2013 г., том 36, акт № 19 
при Агенцията по вписванията – Службата по 
вписванията – гр. Пазарджик.

Забележка: Имотът е със статут на архите-
ктурно-строителна недвижима културна ценност 
и бъдещият купувач трябва да реализира инвес-
тиционна инициатива за ремонт на сградата в 
размер на минимум 175 290 лв. при спазване на 
нормативната уредба за опазване на недвижимото 
културно наследство. Точната сума следва да се 
уточни след изготвяне на проект, съгласуван с 
НИНКН, с подробна количествено-стойностна 
сметка.

2. Приема решение за продажба по реда на 
ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване на 
описания в т. 1 имот.

3. Определя условията на търга на описания 
в т. 1 имот, като:

3.1. Началната тръжна цена на недв,ижим имот 
с идентификатор 55155.506.1417 ведно с постро-
ената в него сграда е 454 800 лв. без ДДС (в т.ч.: 
сграда – 159 200 лв., и земя – 295 600 лв., от които 
за прилежащ терен към сграда – 65 748 лв., за 
незастроен/извън прилежащ терен – 229 852 лв.).

Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена 
доставка е доставката на сгради или на части 
от тях, които не са нови, доставката на приле-
жащите към тях терени, както и учредяването 
и прехвърлянето на други вещни права върху 
тях. По смисъла на § 1, т. 6 от ДРЗДДС „при-
лежащ терен“ е сумата от застроената площ по 
смисъла на Закона за устройство на територията 
и площта около застроената площ, определена 
на база отстояние 3 м от външните очертания 
на всяка от ограждащите стени на първия 
надземен етаж или на полуподземния етаж на 
сградата, в рамките на урегулирания поземлен 
имот. В този случай върху постигнатата цена 
на сградата и на прилежащия терен към нея не 
се начислява ДДС.

3.2. Стъпка на наддаване: 4548 лв., представля-
ваща 1 на сто от началната тръжна цена.

3.3. Размер на депозита и краен срок на вна-
сянето му: размерът на депозита е 409 320 лв., 
представляващ 90 на сто от началната тръжна 
цена, която сума следва да бъде постъпила в 
банковата сметка, посочена в тръжната докумен-
тация, в срок до 17 ч. на 15-ия ден включително от 
датата на обнародването на настоящото решение 
в „Държавен вестник“. Ако последният ден от 
срока е неприсъствен, срокът изтича в първия 
следващ присъствен ден.

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

3.5. Срок за закупуване на тръжната доку-
ментация: до 17 ч. на 10-ия ден от датата на 
обнародването на настоящото решение в „Дър-
жавен вестник“. Ако последният ден от срока е 
неприсъствен, срокът изтича в първия следващ 
присъствен ден.
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3.6. Срок за подаване на предложения за учас-
тие в търга: до 17 ч. на 15-ия ден включително от 
датата на обнародването на настоящото решение в 
„Държавен вестник“. Ако последният ден от срока 
е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ 
присъствен ден. Предложенията се подават в де-
ловодството на Общинския съвет – Пазарджик, 
намиращо се в сградата на Община Пазарджик,  
в гр. Пазарджик, бул. България № 2, ет. 13.

3.7. Срок за оглед на недвижимите имоти, 
обект на тази приватизация: до 17 ч. на 15-ия 
ден включително от датата на обнародването на 
настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако 
последният ден от срока е неприсъствен, срокът 
изтича в първия следващ присъствен ден.

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

3.9. Предварителни квалификационни изис-
квания към участниците в търга: няма.

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

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

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

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

В случай че участниците са търговци по сми-
съла на Търговския закон или юридически лица, 
които не са търговци по смисъла на Търговския 
закон, допълнителни изисквания към тях са:

– да не са в производство по ликвидация;
– да не са обявени в несъстоятелност и да не 

са в производство по несъстоятелност.
3.11. Собствеността върху обекта, предмет на 

приватизацията, се прехвърля след заплащане 
на достигнатата на търга цена и подписване на 
приватизационния договор.

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

5. Определя комисия за организирането и про-
веждането на търга в състав от 7 членове, както 
следва: председател: Георги Гайдаров – директор 
на дирекция БОС; членове: 1. Анна Николо-
ва – юрисконсулт в дирекция ПО, 2. Теменушка 
Иванова – началник-отдел УОС, 3. Надежда 
Дончева – гл. експерт в дирекция БОС, 4. Иванка 
Вълкова – гл. експерт в дирекция БОС, 5. Евгени 

Абаджиев – общински съветник, 6. Малина Кон-
сулова-Златева – общински съветник; резервни 
членове: 1. Петя Кирова – юрист, 2. Даниела 
Щерева – началник-отдел „Финансово-стопан-
ски“. Определя възнаграждение за всеки член 
на комисията по 500 лв.

Председател: 
Х. Харалампиев

7583

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1101 
от 17 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, 
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, 
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и 
конкурсите Общинският съвет – Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг 
с явно наддаване на застроен поземлен имот с 
идентификатор 63427.333.126 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с 
площ 17 225 кв. м, с трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно 
ползване: за друг обществен обект, комплекс, 
представляващ УПИ I-90 от кв. 887 по плана 
на гр. Русе, одобрен със Заповед № РД-01-1378 
от 22.06.2005 г. на кмета на община Русе, с ад-
рес гр. Русе, местност Слатина, Индустриален 
парк – Русе, заедно с изградените в него сгради:

1.1. сграда с идентификатор 63427.333.126.1, 
със застроена площ: 259 кв. м, брой етажи: 2, 
предназначение: друг вид сграда за обитаване;

1.2. сграда с идентификатор 63427.333.126.2, 
със застроена площ: 132 кв. м, брой етажи: 1, 
предназначение: гараж;

1.3. сграда с идентификатор 63427.333.126.3, 
със застроена площ: 490 кв. м, брой етажи: 1, 
предназначение: гараж;

1.4. сграда с идентификатор 63427.333.126.4, 
със застроена площ: 130 кв. м, брой етажи: 
1, предназначение: гараж, предмет на АОС 
№ 6125/10.11.2009 г.

2. Утвърждава тръжната документация (при-
ложение № 4) при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 1 271 883 лв. без 
ДДС;

2.2. стъпка на наддаване – 20 000 лв.;
2.3. депозит за участие в търга – 50 000 лв., 

който се внася в срок до 17 работни дни от дата-
та на обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена 
в тръжната документация;

2.4. начин на плащане – предложената цена 
от купувача се заплаща изцяло до деня на под-
писване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в цен-
търа за административни услуги и информация 
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и 
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената 
на тръжната документация е 1200 лв. и се за-
плаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон 
Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, бан-
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ков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000, 
„Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за ад-
министративни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документа-
ция – до 15 работни дни считано от датата на об-
народването на решението в „Държавен вестник“.

4. Срок за подаване на предложения за участие 
в търга – до 20 работни дни считано от датата 
на обнародването на решението в „Държавен 
вестник“.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки 
работен ден след закупуване на тръжни книжа 
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия 
работен ден включително от датата на обнарод-
ването на решението в „Държавен вестник“.

6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден 
от датата на обнародването на решението в „Дър-
жавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на 
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.

7. Определя комисия в състав от 7 члено-
ве – четирима общински съветници и трима от 
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20 
от Наредбата за устройство и работа на органите 
за приватизация и следприватизационен контрол, 
която да организира и проведе търга.

8. Всеки член на тръжната комисия да получи 
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв. 
плюс по 10 лв. на час съобразно продължител-
ността на търга.

9. Възлага на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол да определи спе-
челилия търга участник.

10. Възлага на кмета на община Русе да осво-
боди депозитите на неспечелилите участници в 
търга, да издаде заповед за спечелилия търга 
участник и да сключи приватизационен договор 
за покупко-продажба с него.

11. При непровеждане на търга да се проведе 
повторен търг 17 работни дни след първата дата 
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

Председател: 
И. Пазарджиев

7573

РЕШЕНИЕ № 1102 
от 17 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, 
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, 
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и 
конкурсите Общинският съвет – Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен 
търг с явно наддаване на застроен поземлен имот 
с идентификатор 63427.333.89 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, с адрес гр. Русе, 
местност Слатина (Индустриален парк – Русе), с 
площ 211 кв. м, трайно предназначение на тери-
торията: урбанизирана, начин на трайно полз-
ване: за друг вид производствен, складов обект, 
представляващ УПИ II-91 от кв. 887 по плана 
на гр. Русе, одобрен със Заповед № РД-01-1378 
от 22.06.2005 г. на кмета на община Русе, заедно 
с изградената в него сграда с идентификатор 

63427.333.89.1, със застроена площ: 80 кв. м, брой 
етажи: 2, предназначение: друг вид сграда за 
обитаване, предмет на АОС № 7318/29.07.2014 г.

2. Утвърждава тръжната документация (при-
ложение № 4) при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 31 800 лв. без ДДС;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв.;
2.3. депозит за участие в търга – 3000 лв., който 

се внася в срок до 17 работни дни от датата на 
обнародването на решението в „Държавен вест-
ник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в 
тръжната документация;

2.4. начин на плащане – предложената цена 
от купувача се заплаща изцяло до деня на под-
писване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в цен-
търа за административни услуги и информация 
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и 
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената 
на тръжната документация е 250 лв. и се за-
плаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон 
Русе, – по сметка: BG96IORT73798400080000, 
банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000, 
„Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за ад-
министративни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документа-
ция – до 15 работни дни считано от датата на об-
народването на решението в „Държавен вестник“.

4. Срок за подаване на предложения за участие 
в търга – до 20 работни дни считано от датата 
на обнародването на решението в „Държавен 
вестник“.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки 
работен ден след закупуване на тръжни книжа 
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия 
работен ден включително от датата на обнарод-
ването на решението в „Държавен вестник“.

6. Търгът да се проведе на 24-тия работен ден 
от датата на обнародването на решението в „Дър-
жавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на 
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.

7. Определя комисия в състав от 7 члено-
ве – четирима общински съветници и трима от 
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20 
от Наредбата за устройство и работа на органите 
за приватизация и следприватизационен контрол, 
която да организира и проведе търга.

8. Всеки член на тръжната комисия да получи 
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв. 
плюс по 10 лв. на час съобразно продължител-
ността на търга.

9. Възлага на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол да определи спе-
челилия търга участник.

10. Възлага на кмета на община Русе да осво-
боди депозитите на неспечелилите участници в 
търга, да издаде заповед за спечелилия търга 
участник и да сключи приватизационен договор 
за покупко-продажба с него.

11. При непровеждане на търга да се проведе 
повторен търг 17 работни дни след първата дата 
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

Председател: 
И. Пазарджиев

7574
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РЕШЕНИЕ № 1103 
от 17 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, 
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите 
Общинският съвет – Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен 
търг с явно наддаване на застроен поземлен имот 
№ 503.1725 с площ 2035 кв. м, трайно предназна-
чение: урбанизирана територия, начин на ползва-
не: ниско застрояване (до 10 м), представляващ 
урегулиран поземлен имот II – за изкупвателен 
пункт и фуражомелка, в кв. 86 по регулационен 
и застроителен план на с. Червена вода, ведно с 
построената в него едноетажна масивна селско-
стопанска сграда № 503.1725.1 със застроена площ 
75 кв. м, с адрес: с. Червена вода, община Русе, 
предмет на АОС № 5410/13.05.2008 г.

2. Утвърждава тръжната документация (при-
ложение № 4) при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 71 729 лв. без ДДС;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв.;
2.3. депозит за участие в търга – 5000 лв., който 

се внася в срок до 17 работни дни от датата на 
обнародването на решението в „Държавен вест-
ник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в 
тръжната документация;

2.4. начин на плащане – предложената цена 
от купувача се заплаща изцяло до деня на под-
писване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в цен-
търа за административни услуги и информация 
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и 
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената 
на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща 
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, 
по сметка: BG96IORT73798400080000, банков 
код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000, „Ин-
вестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за адми-
нистративни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документа-
ция – до 15 работни дни считано от датата на об-
народването на решението в „Държавен вестник“.

4. Срок за подаване на предложения за участие 
в търга – до 20 работни дни считано от датата 
на обнародването на решението в „Държавен 
вестник“.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки 
работен ден след закупуване на тръжни книжа 
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 20-ия 
работен ден включително от датата на обнарод-
ването на решението в „Държавен вестник“.

6. Търгът да се проведе на 25-ия работен ден 
от датата на обнародването на решението в „Дър-
жавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на 
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.

7. Определя комисия в състав от 7 члено-
ве – четирима общински съветници и трима от 
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20 
от Наредбата за устройство и работа на органите 
за приватизация и следприватизационен контрол, 
която да организира и проведе търга.

8. Всеки член на тръжната комисия да получи 
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв. 

плюс по 10 лв. на час съобразно продължител-
ността на търга.

9. Възлага на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол да определи спе-
челилия търга участник.

10. Възлага на кмета на община Русе да осво-
боди депозитите на неспечелилите участници в 
търга, да издаде заповед за спечелилия търга 
участник и да сключи приватизационен договор 
за покупко-продажба с него.

11. При непровеждане на търга да се проведе 
повторен търг 17 работни дни след първата дата 
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

Председател: 
И. Пазарджиев

7575

РЕШЕНИЕ № 1126 
от 17 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 и 9 от ЗУТ, чл. 11 
от раздел 2 от Правила и нормативи за прила-
гане на ОУПО – Русе, във връзка с чл. 4, ал. 1 
и 4 от Закона за индустриалните паркове, § 1, 
т. 11, букви „а“ и „б“ от ДР на Закона за на-
сърчаване на инвестициите, чл. 26, ал. 1 и 2 от 
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи 
за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони, чл. 21, ал. 1 от Наредба № 8 
от 2001 г. за обема и съдържанието на устрой-
ствените планове, както и във връзка с чл. 19, 
ал. 1 и чл. 55 от КРБ и Решение № 1 от протокол 
№ 21 от 26.10.2022 г. на ОЕСУТ Общинският 
съвет – Русе, реши:

1. Одобрява изменение на действащия общ 
устройствен план на община Русе в текстовата 
част от Правила и нормативи за прилагане на 
ОУПО, както следва:

1.1. В чл. 11 от раздел 2 се допълва нова т. 3:
„3. Високотехнологична производствена зона“ 

(Пс), като чл. 11 придобива следния вид:
„Чл. 11. Разновидностите на производствени 

устройствени зони в ОУПО – Русе, за които се 
спазват показателите и изискванията, подробно 
описани в приложение № 1, са следните:

1. предимно производствена зона (Пп);
2. чисто производствена зона (Пч), и
3. високотехнологична производствена зона 

(Пс).“
1.2. Допълва приложение № 1 от Правила и 

нормативи за прилагане на ОУПО – Русе, като 
добавя нова т. 14 „Високотехнологична произ-
водствена зона“ (Пс), с устройствени показатели 
по чл. 26, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 7 от  
2003 г. за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони.

В изпълнение на чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решени-
ето за одобряване изменението на ОУПО – Русе, 
в текстовата част от Правила и нормативи за при-
лагане на ОУПО може да се обжалва по реда на 
чл. 215, ал. 1 в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ на акта за одобряването му. 

Председател: 
И. Пазарджиев

7542
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ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

РЕШЕНИЕ № 210 
от 22 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 
ал. 3 от Закона за устройство на територията 
Общинският съвет – Севлиево, одобрява проект 
за изменение на общия устройствен план на 
община Севлиево (ОУПО) за поземлени имоти 
с идентификатори 65927.58.99 и 65927.501.3703 по 
КККР на гр. Севлиево с цел промяна на статута 
на ПИ 65927.58.99 по КККР на гр. Севлиево от 
земеделска територия с обработваеми земеделски 
земи – ниви, в земеделска територия с допусти-
ма промяна предназначението при условията на 
смесена обслужващо-производствена зона „Соп“ 
и промяна на статута на ПИ 65927.501.3703 от 
територия с общественообслужващи функции 
„Оо“ в смесена обслужващо-производствена 
зона „Соп“.

Председател:  
Здр. Лалева

7661

РЕШЕНИЕ № 211 
от 22 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администра-
ция, чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от 
Закона за устройство на територията Общинският 
съвет – Севлиево, одобрява проект за изменение 
на действащия общ устройствен план на община 
Севлиево (ОУПО) за промяна предназначението 
на поземлени имоти с идентификатори 07082.118.35 
и 07082.118.39, м. Стопански двор по КККР на с. 
Буря, община Севлиево, област Габрово, от земе-
делски земи в територия с допустима промяна на 
предназначението при условията на устройствена 
зона „Предимно производствена“ (Пп).

Председател:  
Здр. Лалева

7662

7. – Министърът на регионалното разви-
тие и благоустройството на основание чл. 149, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж 
№ РС-76 от 28.11.2022 г. за обект: „Разширение 
на временна линия за претоварване на зърнени 
товари със сглобяеми преместваеми силози на 
територията на Пристанищен терминал „Бургас 
Изток 2“, подобект: „Операторна“, намиращ се 
в ПИ с идентификатор 07079.618.1088 по КККР 
на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас. На 
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението 
за строеж подлежи на обжалване от заинтересува-
ните лица пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството.
7629

94. – Прокурорската колегия на Висшия съ-
дебен съвет: 

1.1. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и 
чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на 
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 
по протокол № 40 от 9.11.2022 г., т. 14.2., конкурс 
за първоначално назначаване и заемане на 28 
свободни длъжности „прокурор“ в районните 
прокуратури, както следва:

– Районна прокуратура – Благоевград – 4 
свободни длъжности;

– Районна прокуратура – Враца – 1 свободна 
длъжност;

– Районна прокуратура – Кюстендил – 2 сво-
бодни длъжности;

– Районна прокуратура – Монтана – 2 свобод-
ни длъжности;

– Районна прокуратура – Костинброд – 2 сво-
бодни длъжности;

– Софийска районна прокуратура – 3 свободни 
длъжности;

– Районна прокуратура – Пазарджик – 1 сво-
бодна длъжност;

– Районна прокуратура – Смолян – 3 свободни 
длъжности;

– Районна прокуратура – Велико Търново – 1 
свободна длъжност;

– Районна прокуратура – Търговище – 1 сво-
бодна длъжност;

– Районна прокуратура – Бургас – 8 свободни 
длъжности.

1.2. На основание чл. 181, ал. 2 и 4 от ЗСВ 
и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 
2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор 
на административни ръководители в органите 
на съдебната власт кандидатите подават писме-
но заявление за участие в конкурса по образец, 
утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, 
в 14-дневен срок от датата на обнародването на 
обявата в „Държавен вестник“. Заявленията и 
приложените към тях документи се подават: лично 
от кандидата или от писмено упълномощен негов 
представител в администрацията на Висшия съ-
дебен съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12; 
по електронен път с квалифициран електронен 
подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.
justice.bg; чрез лицензиран пощенски оператор 
на официалния адрес на Висшия съдебен съвет 
(гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12). При подаване 
на заявлението по пощата определяща е датата 
на пощенското клеймо (датно клеймо) при из-
пращането. Заявления, подадени след срока, не 
се разглеждат.

Към заявлението се прилагат следните доку-
менти: 1. подробна автобиография, подписана 
от кандидата; 2. нотариално заверено копие от 
диплома за завършено висше образование по 
специалността „Право“; завършилите висше обра-
зование в чуждестранно висше учебно заведение 
представят диплома, легализирана и призната от 
МОН и приравнена към шестобалната система; 
3. нотариално заверено копие от удостоверение 
за придобита юридическа правоспособност; 4. 
медицинско удостоверение, издадено в резултат 
на извършен медицински преглед, че лицето не 
страда от психическо заболяване; 5. нотариално 
заверено копие от трудова/служебна и/или осигу-
рителна книжка или друг документ, удостоверяващ 
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съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжност-
та; 6. декларация за българско гражданство по 
чл. 162 от ЗСВ по образец; 7. попълнен въпросник 
по образец, изготвен от Прокурорската колегия 
на Висшия съдебен съвет, във връзка с прите-
жаваните от кандидата нравствени качества; 8. 
мотивационно писмо; 9. други документи, които 
по преценка на кандидата имат отношение към 
професионалните или нравствените му качества.

1.3. Конкурсът ще се проведе от конкурсна 
комисия на два етапа – писмен и устен изпит 
по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.

1.4. Датата, часът и мястото на провеждане 
на писмения изпит допълнително ще се обна-
родват в „Държавен вестник“, в един централен 
всекидневник, както и на интернет страницата 
на Висшия съдебен съвет.

1.5. Устният изпит ще се проведе по график 
и на места, определени от конкурсната комисия.

1.6. Информацията относно етапа на конкурс-
ната процедура ще се публикува на интернет 
страницата на Висшия съдебен съвет съгласно 
правилата на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и 
на Закона за защита на личните данни.
7671

971. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с решение по д.д. № 62/2022 г. на 
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле-
гия – София, Александър Младенов Новков – ад-
вокат от Адвокатската колегия – София, се лишава 
от право да упражнява адвокатска професия за 
срок от три месеца.
7648

971а. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с решение по д.д. № 63/2022 г. на 
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле-
гия – София, Божидар Цецов Лукарски – адвокат 
от Адвокатската колегия – София, се лишава от 
право да упражнява адвокатска професия за срок 
от три месеца.
7649

971б. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с решение по д.д. № 75/2022 г. на 
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле-
гия – София, Елена Йорданова Йотова-Йордано-
ва – адвокат от Адвокатската колегия – София, 
се лишава от право да упражнява адвокатска 
професия за срок от три месеца.
7650

971в. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с решение по д.д. № 82/2022 г. на 
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле-
гия – София, Красимира Михайлова Михайло-
ва – адвокат от Адвокатската колегия – София, 
се лишава от право да упражнява адвокатска 
професия за срок от три месеца.
7651

971г. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с решение по д.д. № 95/2022 г. на 
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле-
гия – София, Паолина Евгениева Чаева – адвокат 
от Адвокатската колегия – София, се лишава от 

право да упражнява адвокатска професия за срок 
от три месеца.
7652

971д. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с решение по д.д. № 102/2022 г. на 
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле-
гия – София, Тодор Борисов Михайлов – адвокат 
от Адвокатската колегия – София, се лишава от 
право да упражнява адвокатска професия за срок 
от три месеца.
7653

971е. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с решение по д.д. № 81/2022 г. на 
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле-
гия – София, Красимир Спасов Беличовски – ад-
вокат от Адвокатската колегия – София, се лишава 
от право да упражнява адвокатска професия за 
срок от шест месеца.
7654

971ж. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с решение по д.д. № 77/2022 г. на 
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле-
гия – София, Иван Крумов Иванов – адвокат 
от Адвокатската колегия – София, се лишава 
от право да упражнява адвокатска професия за 
срок от една година.
7655

77. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, отдел „Пуб-
лични вземания“, съобщава, че на основание 
чл. 253 от ДОПК с постановление за възла-
гане на недвижим имот с изх. № С220022-
091-0001294/14.11.2022 г. възлага на „Малчов 
консулт“ – ЕООД, ЕИК 203856734, гр. Банско, 
ул. Даме Груев № 3, следния недвижим имот, 
представляващ: апартамент, КИД 02676.30.17.1.31, 
представляващ самостоятелен обект в сграда 1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
02676.30.17, с предназначение – жилище, апарта-
мент, с площ 57,87 кв. м, на 3-ти жилищен етаж, 
с прилежащи части 1,18 % ид. ч. = 12,82 кв. м от 
общите части на сградата и правото на строеж, 
площ 57,87 кв. м, намиращ се в гр. Банско, ул. 
Гуровица, ет. 4, ап. 31Б, с граници: на същия 
етаж – 02676.30.17.1.32, 02676.30.17.1.30, под обек-
та – 02676.30.17.1.34, над обекта – няма.
7615

275. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, отдел „Публич-
ни вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с 
постановление за възлагане на недвижим имот 
с изх. № С220022-091-0001261/8.11.2022 г. възлага 
на „Маргарита 20080“ – ЕООД, ЕИК 205803670, 
гр. Тетевен, ул. Мария Михайлова № 5, следния 
недвижим имот, представляващ: търговски обект 
(магазин) с идентификатор 68134.1606.1417.1.49, 
намиращ се в секция 4 в жилищна сграда с гра-
фично изчислена площ 4897 кв. м, по плана на 
гр. София, съгласно работен архитектурен про-
ект, а именно: магазин № 4, с площ 55,50 кв. м, 
намиращ се в УПИ XI-1417, УПИ I-3060 от кв. 
24Б, ет. 1, местност Витоша ВЕЦ – Симеоново, 
район „Студентски“, ул. Проф. д-р Иван Странски 
№ 15А, вх. Б, София, заедно с принадлежащите 
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му 1,54 % ид.ч. от общите части на сградата, с 
граници от север и от запад – улици, от юг – улица, 
от изток – парцел IV-1342, съседни самостоятел-
ни обекти в сградата по скица: на същия етаж: 
68134.1606.1417.1.69, 68134.1606.1417.1.68, под обекта: 
68134.1606.1417.1.64, 68134.1606.1417.1.63, над обекта: 
68134.1606.1417.1.26.
7613

260. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, на основа-
ние чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за 
възлагане на недвижим имот с изх. № С220002-
091-0001352/25.11.2022 г. възлага на „Е Ем Ти 
Комерс“ – ЕООД, с адрес: гр. Несебър, след-
ния недвижим имот: бар, с кадастрален номер 
51500.507.628.1.234, намиращ се в гр. Несебър, 
община Несебър, област Бургас, к.к. Слънчев 
бряг, кв. Камелия № 187, вх. G, ет. 1, с площ 
55,05 кв. м и 13,98 кв. м ид. ч. от общите части 
на сградата с кадастрален номер 51500.507.628.1 
и съответния процент идеални части от право-
то на строеж върху терена с кадастрален номер 
51500.507.628, въху който е построена сградата, 
с предназначение на самостоятелния обект – за 
търговска дейност, при граници и съседи, както 
следва: имоти с идентификатори: 51500.507.628.1.10, 
51500.507.628.1.235, 51500.507.628.1.9.
7593

262. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, на основание 
чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за въз-
лагане на недвижим имот с изх. № С220002-091-
0001351/25.11.2022 г. възлага на Амбулатория за 
индивидуална практика за първична медицинска 
помощ (АИППМП) – „ВИА“ – ЕООД, с адрес:  
гр. София, следния недвижим имот: бар, с када-
стрален номер 51500.507.628.1.235, намиращ се в 
гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, к.к. 
Слънчев бряг, кв. Камелия № 187, вх. G, ет. 1, с 
площ 306,48 кв. м и 77,81 кв. м ид. ч. от общите час-
ти на сградата с кадастрален номер 51500.507.628.1 
и съответния процент идеални части от правото 
на строеж върху терена с кадастрален номер 
51500.507.628, въху който е построена сградата, 
с предназначение на самостоятелния обект – за 
търговска дейност, при граници и съседи, както 
следва: имоти с идентификатори: 51500.507.628.1.10, 
51 5 0 0 . 5 0 7 . 6 2 8 . 1 . 1 1 ,  51 5 0 0 . 5 0 7 . 6 2 8 . 1 . 1 2 , 
51 5 0 0 . 5 0 7 . 6 2 8 . 1 . 1 3 ,  51 5 0 0 . 5 0 7 . 6 2 8 . 1 . 14 , 
51 5 0 0 . 5 0 7 . 6 2 8 . 1 . 1 5 ,  51 5 0 0 . 5 0 7 . 6 2 8 . 1 . 1 6 , 
51 5 0 0 . 5 0 7. 62 8 .1 . 2 3 4 ,  51 5 0 0 . 5 0 7. 62 8 .1 . 2 3 6 , 
51 5 0 0 . 5 0 7. 62 8 .1 . 2 37,  51 5 0 0 . 5 0 7. 62 8 .1 . 2 3 8 , 
51500.507.628.1.6, 51500.507.628.1.7, 51500.507.628.1.8.
7594

69. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазар-
джик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с пос-
тановление № С220013-095-0000040/17.11.2022 г. 
възлага на Гинка Николова Василева, ЕГН 
5901073533, с адрес: гр. Пазарджик, ул. Проф. 
Иван Батаклиев № 2, вх. Б, ет. 8, ап. 24, следния 
недвижим имот: 1/2 ид. част от поземлен имот с 
идентификатор 10505.501.51 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-200 от 29.05.2020 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, последното изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
засягащо поземления имот, е от 4.11.2022 г., с площ 

1152 кв. м по нотариален акт от 2012 г. и площ по 
скица 1117 кв. м, с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване (до 10 м), с трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, с адрес: с. Величково, 
община Пазарджик, при граници: поземлени имо-
ти с идентификатори: 10505.501.52, 10505.501.839, 
10505.501.50, 10505.501.48, 10505.501.45, ведно с 1/2 
ид.ч. от построената в имота едноетажна масивна 
сграда с идентификатор 10505.501.51.1, с площ 
41 кв. м по нотариален акт № 50 от 27.07.2012 г. 
и площ по скица 84 кв. м, брой етажи: 1, брой 
самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с 
предназначение: жилищна сграда – еднофамил-
на, с адрес: с. Величково, община Пазарджик. 
Собствеността преминава у купувача от датата 
на постановлението и същото подлежи на впис-
ване от съдията по вписванията при Агенцията 
по вписванията по местонахождението на имота.
7543

44. – Медицинският университет – София, 
Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цеко-
мир Воденичаров, дмн“, обявява следния конкурс: 
едно място за професор на 0,50 длъжност в област 
на висше образование 3. Социални, стопански и 
правни науки по професионално направление 3.6. 
Право и специалност „Административно право и 
административен процес“ за нуждите на Катедрата 
по здравни грижи на Факултет по обществено 
здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. За справки и подаване на документи: 
1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица 
Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве 
„Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, 
тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.
7540

76. – Великотърновският университет „Св. 
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за: 
професори по: област на висше образование 
1. Педагогически науки, професионално на-
правление 1.2. Педагогика (Предучилищна 
педагогика, Педагогика на взаимодействието 
„дете – среда“) – един; област на висше образо-
вание 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.2. Педагогика (Информационни 
и комуникационни технологии в образование-
то) – един; област на висше образование 1. Пе-
дагогически науки, професионално направление 
1.3. Педагогика на обучението по… (Методика 
на обучението по чужд език) – един; област 
на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3. Педагогика 
на обучението по… (Методика на обучението 
по музика) за нуждите на Педагогически ко-
леж – Плевен – един; област на висше образо-
вание 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението 
по… (Методика на обучението по информатика 
и информационни технологии) – един; област 
на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по… (Методика на обучението по 
математика) – един; област на висше образо-
вание 8. Изкуства, професионално направление 
8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание 
и изобразително изкуство – Живопис) – един; 
област на висше образование 8. Изкуства, про-
фесионално направление 8.2. Изобразително 
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изкуство (Изкуствознание и изобразително из-
куство – Рисуване) – един; доценти по: област 
на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.1. Теория и упра-
вление на образованието – един; област на висше 
образование 1. Педагогически науки, професи-
онално направление 1.2. Педагогика (Предучи-
лищна педагогика, Педагогика на обучението по 
български език и литература в детската гради-
на) – един; област на висше образование 1. Пе-
дагогически науки, професионално направление 
1.3. Педагогика на обучението по… (Педагогика 
на обучението по физическо възпитание – Гим-
настика) – един; област на висше образование 
8. Изкуства, професионално направление 8.2. 
Изобразително изкуство (Изкуствознание и изоб-
разително изкуство – Стенопис) – един; област 
на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3. Педагогика 
на обучението по… (Методика на обучението 
по география и икономика) – един; област на 
висше образование 3. Социални, стопански и 
правни науки, професионално направление 3.1. 
Социология, антропология и науки за културата 
(Етнология) – един; област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, професионално направ-
ление 2.1. Филология (Български език – Съвре-
менен български език) – един; област на висше 
образование 3. Социални, стопански и правни 
науки, професионално направление 3.5. Об-
ществени комуникации и информационни науки 
(Журналистика – медии и наука) – един; област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.3. Философия 
(Етика и източна философия) – един; област на 
висше образование 3. Социални, стопански и 
правни науки, професионално направление 3.2. 
Психология (Социална психология) – един; глав-
ни асистенти по: област на висше образование 
1. Педагогически науки, професионално направ-
ление 1.2. Педагогика (Социална педагогика) 

за нуждите на филиал – Враца – един; област 
на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.2. Педагогика 
(Теория на възпитанието и дидактика) – един; 
област на висше образование 1. Педагогически 
науки, професионално направление 1.2. Педа-
гогика (Специална педагогика) – един; област 
на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.2. Педагогика 
(Предучилищна педагогика) – един; област на 
висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по … (Методика на обучението по 
музика) – един; област на висше образование 
1. Педагогически науки, професионално на-
правление 1.3. Педагогика на обучението по… 
(Методика на обучението по изобразително 
изкуство в детска градина) – един; област на 
висше образование 4. Природни науки, мате-
матика и информатика, професионално направ-
ление 4.5. Математика (Алгебра и теория на 
числата) – един; област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.6. Информатика и 
компютърни науки (Компютърни архитектури, 
бази данни) – един; област на висше образова-
ние 3. Социални, стопански и правни науки, 
професионално направление 3.4. Социални 
дейности – един; област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, професионално направ-
ление 2.1. Филология (Дигитална хуманитарис-
тика – Английски език и литература) – един, 
всички със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Документи се подават в 
ректората, отдел „Човешки ресурси“, стаи 307 
и 305, тел.: 062/618-308 и 062/618-368.
7541

89. – Великотърновският университет „Св. св. 
Кирил и Методий“ обявява конкурси за прием и 
обучение на докторанти за учебната 2022/2023 г. 
(допълнителен прием), както следва: 

Шифър Области на висше образование, професионални направления и 
докторски програми

Форми на обучение
редовна задочна

1 2 3 4
1. Педагогически науки   

1.2. Педагогика   
История на педагогиката и българското образование 1

1.3. Педагогика на обучението по...   
Методика на обучението по история 1

2. Хуманитарни науки   
2.2. История и археология   

Стара история 1
Средновековна обща история (История на Византия и средновековна 
история на балканските народи) 1

 История на България (Нова история на България
ХVІІІ – ХІХ в. – Възраждане) 1 1

История на България (Нова история на България 1878 – 1944 г.) 1
 Нова и най-нова обща история (Съвременна обща история) 1
 Нова и най-нова обща история (История на Русия) 1

История на България (Съвременна история на България) 1
История на България (Средновековна българска история) 1

2.4. Религия и теология   
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Шифър Области на висше образование, професионални направления и 
докторски програми

Форми на обучение
редовна задочна

1 2 3 4
Теология (История на БПЦ) 1  

 3. Социални, стопански и правни науки   
 3.3. Политически науки

Политология 1 1
 3.6. Право   
 Конституционно право 1 1

 Международно право и международни отношения (Международно 
публично право) 1 1

 Международно право и международни отношения (Международни 
отношения) 1 1

Международно право и международни отношения (Право на Ев-
ропейския съюз) 1 1

Трудово право и обществено осигуряване 1
 История на правото 1 1

История на правото (Римско частно право) 1 1
3.8. Икономика  
 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси) 1
 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност 1
 Природни науки, математика и информатика   
4.6. Информатика и компютърни науки   

Информатика 1 1
 Общо 19 12

В срок 2 месеца от датата на обнародването 
на обявлението в „Държавен вестник“ кандида-
тите подават следните документи на хартиен и 
електронен (CD) носител: заявление до ректора 
(изтегля се от сайта на университета); автобиогра-
фия; копие на диплома с приложението за при-
добитата образователно-квалификационна степен 
„бакалавър“ и копие на диплома с приложението 
или уверение за придобита образователно-квали-
фикационна степен „магистър“ (оригиналите се 
представят за сравнение); допустими са и други 
документи, удостоверяващи техните интереси 
и постижения в научната област. Приемът се 
извършва в отдел „Докторанти“, каб. 505 – ВТУ, 
ректорат. За справки и повече информация: тел. 
062/618-312 и сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.
7632

3. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява конкурс за главен асистент в област на 
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина по 
специалност „Педиатрия“ – трима, в катедра „Дет-
ски болести“, ФМ, за нуждите на Клиниката по 
детски болести към УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, 
Плевен, със срок 2 месеца от обнародването 
„Държавен вестник“. Справки и документи – в 
Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. 
Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, 
стая № 139, тел. 064/884-172.
7508

264. – Институтът по инженерна химия при 
БАН – София, обявява конкурси за: професор 
по професионално направление 4.2. Химически 
науки (Процеси и апарати в химичната и биохи-
мичната технология) за нуждите на лаборатория 
„Преносни процеси в многофазни среди“ – един; 

доцент по професионално направление 4.2. Хи-
мически науки (Процеси и апарати в химичната 
и биохимичната технология) за нуждите на ла-
боратория „Инженерно химична системотехни-
ка“ – един. Конкурсите са със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Документи 
за участие в конкурсите се приемат в Института 
по инженерна химия – БАН, на адрес: София, 
п.к. 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая № 118, 
тел. 02/979 3288, Човешки ресурси, или на e-mail: 
office@iche.bas.bg, office_iche@bas.bg.
7612

76. – Институтът по невробиология при 
БАН – София, обявява конкурс за академична 
длъжност главен асистент, научна специалност 
„Психофизиология“ към направление „Когнитивна 
психофизиология“ – един. Конкурсът е със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Информация и подаване на документи – в кан-
целарията на института, София 1113, ул. Акад. Г. 
Бончев, блок 23, стая 213, тел. 02-979-2151.
7592

251. – Институтът по полимери при БАН – Со-
фия, обявява конкурс за доцент по професионално 
направление 4.2. Химически науки (полимери 
и полимерни материали) – един, за научно на-
правление „Полимерни биоматериали“ със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вест-
ник“. Документи – в канцеларията на института, 
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103 А, тел. 979-22-09.
7557

49. – Институтът по роботика при БАН – Со-
фия, обявява конкурс за главен асистент в област 
на висшето образование 5. Технически науки, 
професионално направление 5.2. Електротехника, 
електроника и автоматика (3D моделиране в ро-
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ботиката) за секция ИРСУ, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Документи: 
в канцеларията на института, каб. № 406, София, 
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, тел. 02 870-33-61.
7548

66. – МБАЛ „Национална кардиологична 
болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, 
ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична 
длъжност доцент в област на висшето образова-
ние 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.1. Медицина, научна специалност 
„Сърдечна хирургия“, за нуждите на Клиниката 
по кардиохирургия. Срок за подаване на доку-
менти – 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се приемат в секретариата 
на НКБ, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел.: 
02/9211-410, 02/9211-409.
7616

66а. – МБАЛ „Национална кардиологична бол-
ница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, ал. 1 от 
ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност 
главен асистент в област на висшето образова-
ние 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.1. Медицина, научна специалност 
„Кардиология“, за нуждите на Клиниката по 
кардиология. Срок за подаване на документи – 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи се приемат в секретариата на НКБ, 
ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел.: 02/9211-
410, 02/9211-409.
7617

17. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 797 по 
протокол № 64 от 27.10.2022 г. е одобрен проект за 
подробен устройствен план: проект за изменение 
на плана за регулация – план-извадка на УПИ VI-
931 „за ОО“ и контактен УПИ III „за инженерна 
инфраструктура и озеленяване“ от кв. 13 на м. 
Бул. Цариградско шосе 7 – 11 км и създаване на 
нови УПИ III-2519 „за ЖС и ОО“ за поземлен 
имот с идентификатор 68134.1504.2519 и УПИ X 
„за инженерна инфраструктура и озеленяване“ и 
изменение на плана за улична регулация – план-
извадка на улица от о.т. 68е до о.т. 68ж (нова), 
м. Бул. Цариградско шосе 7 – 11 км (м. Ж.к. 
Дружба – разширение, ул. Обиколна); изменение 
на плана за застрояване – план-извадка на м. Ца-
риградско шосе 7 – 11 км, кв. 13, с предвиждане 
на ново застрояване в нов УПИ ІІІ-2519 „за ЖС 
и ОО“, ПИ с идентификатор 68134.1504.2519 по 
КККР, при спазване на отразените в плана сер-
витут на съществуващ магистрален топлопровод 
2ø1220, без допускане на намалени разстояния 
към вътрешнорегулационни граници, съседни 
имоти и/или сгради, включително през улица, 
район „Искър“. Решението и одобреният проект 
на подробен устройствен план са публикувани 
на интернет страницата на Столичната общи-
на – Направление „Архитектура и градоустрой-
ство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запозна-
ване в Район „Искър“. Решението може да бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Искър“ и се изпра-

щат в Административния съд – София-град, от 
дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
7516

23. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 800 по 
протокол № 64 от 27.10.2022 г. на СОС е одобрен 
проект за ПУП – изменение на план за улич-
на регулация (ИПУР) на ул. 740 (прилежаща 
на регулационни квартали 55 и 55б) в м. В.з. 
Горна баня (разширение на кв. Горна баня) от 
о.т. 520 през о.т. 61 – о.т. 136 (нова) – о.т. 135 
(нова) – о.т. 134 (нова) до о.т. 133а и ул. Белите 
борове от о.т. 540 през о.т. 523 – о.т. 61 – о.т. 60а 
(нова) – о.т. 60б (нова) до о.т. 137 и свързаното с 
това изменение на плана за регулация (ИПР) на 
прилежащи УПИ XLV-986, общ., УПИ I-986, общ., 
УПИ XIII-980, 1071, УПИ XX-331 от кв. 55 и УПИ 
VI-333, УПИ XVIII-333, УПИ VII-980, УПИ VIII-
980, УПИ IX-980, УПИ XII-295 от кв. 55б на м. 
В.з. Горна баня (разширение на кв. Горна баня), 
район „Овча купел“, СО. Проектът е изложен в 
Район „Овча купел“. Решението може да бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Овча купел“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
7519

24. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 във връзка с ал. 11 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен проект за изменение на план за рeгу-
лация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ за 
преструктуриране на част от м. Левски зона – В, 
кв. 11 и кв. 14 (част), район „Подуяне“; решение по 
протокол № ЕС-ПО-14 от 7.11.2022 г. на комисията 
към Общинския експертен съвет по устройство 
на територията на Столичната община за прие-
мане на пазарните оценки на поземлените имоти 
в обхвата на проекта за изменение на план за 
регулация и застрояване. Заинтересуваните могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Район „Подуяне“.
7513

24. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – план за 
регулация и застрояване (ПРЗ) за образуване 
на нов УПИ VІ-745, 746, 749, 750, 752 „за ЖС и 
ПГ“, кв. 112, и нов УПИ І-1600, 1979, 2803, 2868, 
2916 „за ЖС, ОО и ПГ“, кв. 120; свързаното с 
това изменение на плана за регулация (ИПР) на 
съседни УПИ ІІІ-1207, УПИ ІV-1603 „за офиси 
и ОО“ и УПИ ІІ-1543 „за магазини, складове и 
офиси“, кв. 120, м. Кръстова вада и м. Южен 
парк – 4 част; изменение на плана за улична 
регулация (ИПУР) от о.т. 278 – о.т. 277 и от 
о.т. 683б до о.т. 683в за създаване на нова улица 
по о.т. 278 – о.т. 683б и заличаване на задънена 
улица от о.т. 277 – о.т. 277а – 277б и от о.т. 277а – 
о.т. 681  – о.т. 682, район „Триадица“ – Столична 
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община. Проектът е изложен в Район „Триадица“. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до главния архитект на Столичната община чрез 
Район „Триадица“.
7515

24. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 687 по 
протокол № 61 от 16.09.2022 г. на СОС се одо-
брява ПУП за план за регулация и застрояване 
за ПИ с идентификатор 68134.2808.40 по КККР, 
кв. 3г (нов), м. Територии, прилежащи на пътен 
възел Околовръстен път – бул. Сливница, район 
„Връбница“, за създаване на нов УПИ I-40 – „за 
офиси, склад и търговски обекти“; план за улична 
регулация за нова улица от о.т. 74б до о.т. 74в 
(нова) и създаване на алея между кв. 3а и нов 
кв. 3г и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ 
по част „ВиК“, район „Връбница“. Решението 
и одобреният проект на подробен устройствен 
план са публикувани на интернет страницата на 
Столичната община – Направление „Архитектура 
и градоустройство“ (nag.sofia.bg), и са изложени 
за запознаване в Район „Връбница“. Решението 
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Връбница“ 
и се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
7517

35. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – ПРЗ по реда на 
чл. 16 от ЗУТ за кв. 236а и за част от кв. 236, м. 
Гео Милев – Подуене – Редута, ИПРЗ на УПИ 
I – „за физкултурен комплекс и озеленяване“, УПИ 
VI-688, 689, УПИ XI – „за спорт, озеленяване, пар-
кинги, обществено обслужване“ в кв. 236, ИПУР 
на ул. Атанас Узунов от о.т. 171 до о.т. 173а, по 
ул. Иван Щерев от о.т. 56 до о.т. 133 и от о.т. 191а 
до о.т. 191г, м. Гео Милев – Подуене – Редута, 
район „Слатина“, план-схеми по чл. 108 от ЗУТ 
и протокол № ЕС-ПО-16 от 16.11.2022 г. за прие-
мане на пазарни оценки на поземлените имоти. 
Проектите са изложени за запознаване в Район 
„Слатина“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от датата на обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общината чрез Район 
„Слатина“.
7514

68. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 790 по 
протокол № 64 от 27.10.2022 г. на СОС е одобрен 
проект за ПУП – изменение на плана за регулация 
на УПИ I-224, 225, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 506, 
219, 551, 247, 259, 481 „за производство и ОО“ от 
кв. 9, УПИ-205, 239, 288, 297, 298, 527, 596, 554, 337, 
489, 507, 853, 592, 589, 597, 594 „за производство и 
ОО“ от кв. 10, УПИ I-546, 662, 511, 217, 274, 305, 
508, 839, 216, 547, 292, 919, 590 „за производство 

и ОО“ от кв. 11 и УПИ I-221, 246, 250, 269, 336, 
291, 304, 231, 286, 287, 510, 879 „за производство и 
ОО“ от кв. 12 за преотреждането им в нови УПИ 
I-205, 216, 217, 219, 221, 224, 225, 231, 239, 246, 247, 
250, 259, 269, 274, 286, 287, 288, 291, 292, 297, 298, 
304, 305, 336, 337, 481, 489, 506, 507, 508, 510, 511, 
527, 546, 547, 551, 554, 589, 590, 592, 594, 596, 597, 
662, 839, 853, 879, 919, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133 
„за производство и ОО“ от кв. 9, УПИ I-205, 216, 
217, 219, 221, 224, 225, 231, 239, 246, 247, 250, 259, 
269, 274, 286, 287, 288, 291, 292, 297, 298, 304, 305, 
336, 337, 481, 489, 506, 507, 508, 510, 511, 527, 546, 
547, 551, 554, 589, 590, 592, 594, 596, 597, 662, 839, 
853, 879, 919, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133 „за произ-
водство и ОО“ от кв. 10, УПИ I-205, 216, 217, 219, 
221, 224, 225, 231, 239, 246, 247, 250, 259, 269, 274, 
286, 287, 288, 291, 292, 297, 298, 304, 305, 336, 337, 
481, 489, 506, 507, 508, 510, 511, 527, 546, 547, 551, 
554, 589, 590, 592, 594, 596, 597, 662, 839, 853, 879, 
919, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133 „за производство 
и ОО“ от кв. 11 и УПИ I-205, 216, 217, 219, 221, 
224, 225, 231, 239, 246, 247, 250, 259, 269, 274, 286, 
287, 288, 291, 292, 297, 298, 304, 305, 336, 337, 481, 
489, 506, 507, 508, 510, 511, 527, 546, 547, 551, 554, 
589, 590, 592, 594, 596, 597, 662, 839, 853, 879, 919, 
1129, 1130, 1131, 1132, 1133 „за производство и ОО“ 
от кв. 12 – без промяна на границите и пред-
назначението им, м. Юбилейна гора I и II част, 
район „Овча купел“ на СО. Проектът е изложен 
в Район „Овча купел“. Решението може да бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Овча купел“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
7518

5. – Община Батак на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 322 от 
30.06.2022 г., взето с протокол № 24, е одобрен 
проект за подробен устройствен план за промяна 
предназначението на земеделски земи за поземлен 
имот с идентификатор 02837.6.17, м. Еньов камък 
по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Батак, одобрени със Заповед № РД-18-10 
от 12.04.2011 г. на изпълнителния директор на 
АГКК. Решението подлежи на обжалване съгласно 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Батак пред 
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7550

5а. – Община Батак на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 323 от 
30.06.2022 г., взето с протокол № 24, е одобрен 
проект за подробен устройствен план за промяна 
предназначението на земеделски земи за поземлен 
имот с идентификатор 02837.6.203, м. Еньов камък 
по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Батак, одобрени със Заповед № РД-18-10 
от 12.04.2011 г. на изпълнителния директор на 
АГКК. Решението подлежи на обжалване съгласно 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Батак пред 
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7551
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21. – Община Бургас на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 43-15 
от 27.10.2022 г. на Общинския съвет – Бургас, е 
одобрен подробен устройствен план – план за 
улична регулация (ПУП – ПУР) за осигуряване 
на трасе за транспортен достъп до УПИ III-2632 
в с.о. Бизнес парк Бургас-1, ПИ с идентификатор 
07079.2.2632 по КККР на гр. Бургас, местност 
Дванадесетте (бивша местност Оникилика), по 
КВС на землището на гр. Бургас. Решението 
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред 
Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
7521

62. – Община Елена на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е 
изработен проект за подробен устройствен – пар-
целарен план за трасе на линеен обект – кабел СрН 
от нов БКТП в имот с идентификатор 06896.228.5 
(частна собственост) по КККР до съществуващ 
стоманорешетъчен стълб (СРС) № 100 от ВЕЛ 20 
kV „Буйновци“ в имот с идентификатор 06896.107.2 
(частна собственост) по КККР на неурбанизира-
ната територия на зем лище с. Буйновци. Трасето 
на кабела преминава през имот с идентификатор 
06896.228.12, с НТП „гори и храсти в земеделски 
земи“ (собственост на Община Елена) и през 
имот с идентификатор 06896.107.17, с НТП „за 
местен път“ (собственост на Община Елена). 
Общата дължина на трасето е 359 лин. м и площ 
на сервитута 1238 кв. м. Парцеларният план се 
намира в дирекция УТОС при Община Елена, 
ул. Ил. Макариополски № 24, гр. Елена, където 
пряко заинтересованите могат да се запознаят 
със същия. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да 
направят писмени възражения до общинската 
администрация.
7576

62а. – Община Елена на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица, че е изработен проект за подробен ус-
тройствен – парцеларен план за трасе на линеен 
обект – кабел СрН от нов БКТП в имот с иден-
тификатор 06896.123.9 (частна собственост) по 
КККР до съществуващ стоманорешетъчен стълб 
(СРС) № 100 от ВЕЛ 20 kV „Буйновци“ в имот с 
идентификатор 06896.107.2 (частна собственост) 
по КККР на неурбанизираната територия на 
землище с. Буйновци. Трасето на кабела пре-
минава през имот с идентификатор 06896.123.33, 
с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен 
път“ (собственост на Община Елена), през имот 
с идентификатор 06896.125.50, с НТП „за път 
от републиканската пътна мрежа“ (път ІІІ клас 
Твърдица – Елена), през имот с идентификатор 
06896.228.12, с НТП „гори и храсти в земеделска 
земя“ и през имот с идентификатор 06896.107.17, 
с НТП „за местен път“ (собственост на Община 
Елена). Общата дължина на трасето е 591 лин. 
м и площ на сервитута 2125 кв. м. Парцеларният 
план се намира в дирекция УТОС при Община 
Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, гр. Елена, 
където пряко заинтересованите лица могат да се 
запознаят със същия. На основание чл. 128, ал. 5 

от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения до общинската 
администрация.
7577

62б. – Община Елена на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица, че е изработен проект за подробен ус-
тройствен – парцеларен план за трасе на линеен 
обект – кабел СрН от нов БКТП в имот с иденти-
фикатор 27190.213.9 (частна собственост) по КККР, 
през имот с идентификатор 27190.26.16 (местен 
път до околовръстен полигон, урбанизирана те-
ритория, ул. Милковци, гр. Елена, собственост 
на Община Елена) до съществуващ стоманоре-
шетъчен стълб (СРС) от ВЕЛ 20 kV „Промиш-
лен“. Общата дължина на трасето е 101 лин. м 
и площ на сервитута 404 кв. м. Парцеларният 
план се намира в дирекция УТОС при Община 
Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, гр. Елена 
където пряко заинтересованите лица могат да се 
запознаят със същия. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения до общинската 
администрация.
7578

62в. – Община Елена на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица, че е изработен проект за подробен ус-
тройствен – парцеларен план за трасе на линеен 
обект – три броя подземни кабели 1 кV от ФЕЦ в 
поземлен имот пл. № 4, 5 по ситуационна скица 
с. Стойчевци до МТП „Стойчевци“, електропро-
вод 20 kV, подстанция „Елена“ 110/20 kV в имот 
с идентификатор 87326.112.21 по КККР за неур-
банизираната територия на землище с. Яковци. 
Трасето преминава през имот с идентификатор 
87326.113.15, с НТП „нива“ (частна собственост), 
през имот с идентификатор 87326.113.136, с НТП 
„местен път“ (собственост на Община Елена) 
и през имот с идентификатор 87326.113.103, с 
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен 
път“ (собственост на Община Елена). Общата 
дължина на трасето е 477 лин. м и площ на сер-
витута 1340 кв. м. Парцеларният план се намира 
в дирекция УТОС при Община Елена, ул. Ил. 
Макариополски № 24, гр. Елена, където пряко 
заинтересованите лица могат да се запознаят 
със същия. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да 
направят писмени възражения до общинската 
администрация.
7579

62г. – Община Елена на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица, че са изработени план-схема и подробен 
устройствен – парцеларен план за трасе на линеен 
обект – външно кабелно ел. захранване 1 kV на 
имот с проектен идентификатор 48057.33.21 (част-
на собственост) по КККР за неурбанизираната 
територия на землище с. Мийковци. Трасето е 
с начална точка БКТП 2 „Игнатовци“ в имот с 
идентификатор 32305.301.31 по КККР с. Игна-
товци, продължава по улица в околовръстния 
полигон на с. Игнатовци и през имот с иденти-
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фикатор 48057.33.159, с НТП „за селскостопански, 
горски, ведомствен път“ (собственост на Община 
Елена). Общата дължина на трасето е 186 лин. 
м и площ на сервитута 405 кв. м. Парцеларният 
план се намира в дирекция УТОС при Община 
Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, гр. Елена, 
където пряко заинтересованите лица могат да се 
запознаят със същия. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения до общинската 
администрация.
7580

62д. – Община Елена на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица, че е изработен проект за подробен ус-
тройствен – парцеларен план за трасе на линеен 
обект – кабел СрН от нов БКТП в имот с иденти-
фикатор 06896.229.2 (частна собственост) по КККР 
до ново метално комплектно разпределително 
устройство (МКРУ) в имот с идентификатор 
06896.229.3 по КККР, разположено в сервитута 
на въздушен електропровод 20/110 kV „Стара 
река“ – подстанция „Елена“. Трасето на кабела 
преминава през имот с идентификатор 06896.229.2 
(собственост на възложителя) в обхвата на общин-
ски път VTR 1079 гр. Елена – с. Буйновци (имот 
с идентификатор 06896.67.53, с НТП „за местен 
път“) и през имот с идентификатор 06896.229.3, с 
НТП „за стопански двор“ (държавна частна соб-
ственост). Общата дължина на трасето е 84 лин. 
м и площ на сервитута 165 кв. м. Парцеларният 
план се намира в дирекция УТОС при Община 
Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, гр. Елена, 
където пряко заинтересованите лица могат да се 
запознаят със същия. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения до общинската 
администрация.
7581

16. – Община Елин Пелин на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 879 от 
протокол № 40 от 25.07.2022 г. от заседание на 
Общинския съвет – гр. Елин Пелин, е одобрен 
проект за ПУП – парцеларен план (ПП) на ПИ 
с идентификатори по КККР № 61248.3.264 и 
61248.59.215 за изграждане на канал за отвеждане 
и заустване на дъждовни води и битово-отпадъчни 
води за обслужване на жилищна сграда в ПИ с 
идентификатор по КККР № 61248.3.4, м. Висец, 
с. Равно поле, община Елин Пелин. Проекът се 
намира в отдел „УТКС“ на Община Елин Пелин, 
ет. 1, в сградата на общината. Съгласно чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
7538

6. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
подробен устройствен план – план за регулация за 
обект на техническата инфраструктура – „депо и 
площадки за приемане, предварително третиране 
и складиране на строителни и инертни материа-
ли“, ведно с парцеларен план на „пътна връзка“ 

върху части от ПИ: 83106.10.88 с НТП „пасище“, 
83106.10.95 с НТП „пасище“ и 83106.10.105 с НТП 
„друг вид отпадъци“, всички в землището на 
с. Шейново, община Казанлък, с площ на трасето 
на пътната връзка 1493 кв. м. В едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
суваните лица могат да разгледат проекта в стая 
18 на Община Казанлък и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по него на 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
7539

10. – Община Момчилград на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересо-
ваните лица, че с Решение № 141 от 29.09.2022 г. 
на Общинския съвет – Момчилград, одобрява 
проект на подробен устройствен план – план за 
регулация и изменение на плана за застрояване, 
одобрен със Заповед № РД-19-349 от 4.10.2017 г. 
на кмета на община Момчилград (ПУП – ПР 
и ИПЗ) с придружаващи устройствени схеми 
за електрозахранване и водоснабдяване за ПИ 
с идентификатор 02292.4.163, обособяващ два 
нови регулационни квартала под № 14, включ-
ващ УПИ със съответните номера І ÷ ХVІІІ, и 
№ 15 със съответните номера І ÷ V, по плана на 
с. Балабаново, община Момчилград. На основа-
ние чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Момчилград 
до Административния съд – Кърджали.
7589

5. – Община Попово, област Търговище, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект на подробен устройствен 
план – план за улична регулация (ПУР) на ул. Ген. 
Прохоров, гр. Попово. Проектната документация 
е изложена за разглеждане в стая № 305, ет. 3 
в сградата на Община Попово. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7509

26. – Община Троян, област Ловеч, на основа-
ние чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект на подробен устройствен план – парцела-
рен план (ПУП – ПП) за трасе на ски писта и 
съответните обслужващи съоръжения към нея, 
преминаващи през имоти с идентификатори 
02448.501.32, м. Беклеме, 02448.58.9 и 02448.58.14, 
м. Жална по кадастралната карта и кадастралния 
регистър на с. Балканец. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на 
обнародване в „Държавен вестник“ заинтересува-
ните лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация. Проектът е изложен в сградата 
на Община Троян, ет. 2, стая № 31.
7549

1. – Община Чирпан на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
изменение на ПУП – план за улична регулация 
(ПУР) за улица с о.т. 27-28-29-30 по регулационния 
план на с. Могилово, община Чирпан, област 
Стара Загора. Проектът за изменение на ПУП 
предвижда промяна на западната регулационна 
граница на УПИ І-192 към съществуващо дере. 
Планът за улична регулация предвижда изменение 
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на уличнорегулационните линии на УПИ І-192 
в кв. 16 и улица с о.т. 27-28-29-30 в частта є към 
УПИ І-192 в кв. 16 по плана на с. Могилово, така 
че уличнорегулационните линии да съвпаднат 
със съществуващите на място кадастрални гра-
ници на имот с пл. № 192 поради неприложената 
регулация на улица с о.т. 27-28-29-30 така, както 
е показано с кафяв цвят на мотивираното пред-
ложение. Вследствие на промяната на уличната 
регулация квадратурата на новообразувания УПИ 
І-192 да стане 1764 кв. м, като размерите за лице 
и повърхност да отговарят на изискванията на 
чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗУТ. Проектът може да бъде 
разгледан в стая № 1, ет. 1 в сградата на общин-
ската администрация. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до Община Чирпан в едно-
месечен срок от обнародване на обявлението в 
„Държавен вестник“.
7566

2. – Община Чирпан на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти 
за изменение на ПУП – план за регулация (ПР) 
за УПИ V-101 и УПИ VI-102 и план за улична 
регулация (ПУР) за улица с о.т. 31 ÷ 30 ÷ 29 ÷ 11 
в кв. 3 по регулационния план на с. Могилово, 
община Чирпан, област Стара Загора, които 
предвиждат: уличнорегулационните линии да съв-
паднат със съществуващите на място кадастрални 
граници на имоти с планоснимачни номера 101 
и 102 поради неприложена регулация на улица с 
о.т. 31 ÷ 30 ÷ 29 ÷ 11 по плана на с. Могилово, 
като ширината на улицата пред УПИ V-101 и УПИ 
VI-102 от 18 м става съответно 18,64 м; 19,63 и 
19,32 м така, както е показано с кафяв цвят на 
скицата-предложение; вследствие промяната на 
уличната регулация квадратурата на новообра-
зувания УПИ V-101 става 1258 кв. м, а на УПИ 
VI-102 става 2102 кв. м, като размерите за лице и 
повърхност отговарят на изискванията на чл. 19, 
ал. 1, т. 4 от ЗУТ така, както е показано с кафяв 
цвят на скицата-предложение. Проектът може 
да бъде разгледан в стая № 1, ет. 1 в сградата 
на общинската администрация. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до Община Чирпан в ед-
номесечен срок от обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“.
7567

4. – Община с. Борино, област Смолян, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на за-
интересованите страни, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – устройствена 
план-схема за обект: „Електрозахранване на фо-
тоелектрическа централа в ПИ 05462.236.64, с. Бо-
рино, община Борино“, в териториален обхват: 
ПИ с идентификатори 05462.236.64, 05462.236.56, 
05462.11.25 и 05462.501.810 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Борино, одобрени 
със Заповед № РД-18-34 от 15.06.2010 г. на и.д. на 
АГКК. Възложител: „Ермет Солар БГ“ – ООД. 
Подробният устройствен план (ПУП) – устрой-
ствена схема (УС) за техническата инфраструктура 
е разрешен за изработване с Решение № 320 от 
26.10.2022 г. на Общинския съвет – с. Борино. 

Проектът за ПУП се намира в сградата на Общи-
на Борино, ул. Христо Ботев № 1, и може да се 
прегледа от заинтересованите лица. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения по проекта до 
Община Борино, област Смолян, в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7584

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 А. А. И., М. А. В., 
Н. Н. Х., Д. И. Б., П. А. Ч., М. Л. Л. и А. Д. Д. 
чрез адвокат Б. Д. на Наредбата за държавните 
изисквания към съдържанието на основните до-
кументи, издавани от висшите училища, приета 
с ПМС № 215 от 12.08.2004 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 
27.08.2004 г., в сила от 27.08.2004 г.; изм. и доп., 
бр. 10 от 6.02.2009 г., бр. 39 от 26.05.2009 г.; изм., 
бр. 79 от 6.10.2009 г.; доп., бр. 33 от 26.04.2011 г., 
в сила от 26.04.2011 г.; изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., 
в сила от 3.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 57 от 
22.07.2022 г., в сила от 22.07.2022 г.), по което е 
образувано адм. д. № 8807/2022 г. по описа на 
Върховния административен съд, насрочено за 
6.03.2023 г. от 9 ч., зала 2.
7546

Административният съд – Велико Търново, на 
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопро-
цесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест 
на прокурор в Окръжната прокуратура – Вели-
ко Търново, срещу Заповед № 5 от 1.03.2021 г. 
на директора на Регионална библиотека „П. Р. 
Славейков“ – гр. Велико Търново, в частите є, с 
които се определят: цена на административната 
услуга „Издаване на регистрационна карта“, ва-
лидна от датата на издаване до същата дата на 
следващата година, цена за „Дубликат на загубена 
читателска карта“ и в тези, в които се определят 
възможности за издаване на безплатни читател-
ски карти или такива на преференциални цени. 
Иска се прогласяване нищожността на заповедта 
в посочените части поради издаването є при лип-
са на материална компетентност и при особено 
съществено противоречие с материалния закон. 
Образувано е адм. д. № 711/2022 г. по описа на 
Административния съд – Велико Търново. За-
интересованите страни могат да се присъединят 
към оспорването до първото съдебно заседание. 
Делото е насрочено за 20.01.2023 г. от 10 ч.
7547

Административният съд – София област, на 
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК 
съобщава, че е образувано адм. д. № 1208/2022 г. 
по описа на съда, което е насрочено за разглеждане 
в открито съдебно заседание на 25.01.2023 г. от 
10 ч. и по което предмет на оспорване са чл. 17, 
ал. 5 в частта „до 31 октомври“ и чл. 17, ал. 6, пр. 
2, изр. 2 от Наредба № 12 за определяне размера 
на общинските такси и цени на услуги на тери-
торията на община Самоков, приета с Решение 
№ 1099 от 15.12.2005 г., като противоречащи на 
разпоредби от нормативни актове с по-висока 
степен – чл. 71 ЗМДТ.
7571
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Административният съд – София област, 
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от 
АПК съобщава, че по жалба на „Йеттел Бълга-
рия“ – ЕАД, в Административния съд – София 
област, е образувано адм. д. № 989/2022 г. по 
описа на съда, което е насрочено за разглеждане 
в открито съдебно заседание на 25.01.2023 г. от 
10 ч. и по което предмет на оспорване е Решение 
№ 222 от 30 юни 2022 г. на Комисията за регу-
лиране на съобщенията, с което на основание 
чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 30, т. 1 – 4, чл. 152, 
ал. 5 и 6 от ЗЕС и след проведено обществено 
обсъждане е прието, че пазарът на едро на ре-
зервиран капацитет (dedicated capacity) – пазар 
№ 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245, не подлежи 
на ex ante регулиране, тъй като не са изпълнени 
кумулативно трите критерия за определяне на 
съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране. 
Решението се оспорва изцяло по съображения, че 
е прието при съществено нарушение на админи-
стративнопроизводствените правила, противоречи 
на императивни материалноправни разпоредби 
и на целите на закона.
7572

Софийският районен съд призовава Едуард 
Понтчек, гражданин на САЩ, роден на 21.10.1963 г. 
в Беларус, без постоянен или настоящ адрес в 
Република България, с неизвестен точен адрес в 
чужбина, като ответник по гр. д. № 27142/2021 г. 
по описа на Софийския районен съд, ІІІ гр. отде-
ление, 85 състав, да се яви в съда в двуседмичен 
срок считано от обнародването в „Държавен 
вестник“ за получаване на съобщение по чл. 131 
ГПК ведно с исковата молба и приложенията към 
нея във връзка с подадена от Етажна собственост 
в София, ул. Кирил и Методий № 16, искова 
молба с вх. № 3952/17.05.2021 г. по описа на СРС, 
както и да посочи съдебен адрес. При неявяване 
книжата ще се смятат за редовно връчени и на 
ответника ще бъде назначен особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
7564

Благоевградският окръжен съд обявява, че има 
образувано гр.д. № 36/2020 г. по искова молба от 
Комисията за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество, 
БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя Сотир 
Стефанов Цацаров, адрес за призоваване: София, 
бул. Витоша № 18, ет. 5, против Ж. З. И., ЕГН: 
*, с постоянен и настоящ адрес: гр. П., ул. Х. Ч. 
№ 61, и В. А. И., ЕГН: *, с постоянен и настоящ 
адрес: гр. П., ул. Х. Ч. № 61, с правно основание 
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, с която се иска да се 
отнеме в полза на държавата следното имущество 
на стойност 98 942,25 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ж. З. И., ЕГН: *, и В. А. 
И., ЕГН: *, с цена на иска 96 500 лв.:

Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел 
„164“, с peг. № Е 8164 ВХ, с дата на първа регис-
трация 29.01.1997 г., рама № ZAR16400006331610, 
двигател № VM32B04257, цвят: тъмносин металик, 
придобит на 20.08.2010 г. Пазарната стойност на 
автомобила към настоящия момент е 5700 лв.

Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „730Д“, 
с peг. № Е 5877 КА, с дата на първа регистрация 
2.02.2006 г., рама № WBAGM210X0DR46304, дви-
гател № 306D226785405, цвят: черен, придобит с 
договор за покупко-продажба от 10.11.2014 г. Па-
зарната стойност на автомобила към настоящия 
момент е 12 600 лв.

Лек автомобил, марка „КИА“, модел „Спор-
тидж“, с peг. № Е 6935 КМ, с дата на първа регис-
трация 13.03.1997 г., рама № KNEJA5535S5408861, 
двигател № FE3016, цвят: бял, придобит с договор 
за покупко-продажба от 12.08.2013 г. Пазарната 
стойност на автомобила към настоящия момент 
е 1500 лв.

Лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Ибиза“, 
с peг. № Е 8528 КМ, с дата на първа регистрация 
29.08.2003 г., рама № VSSZZZ6LZ3R246774, двига-
тел № BBY376290, цвят: сив металик, придобит 
с договор за покупко-продажба от 27.08.2013 г. 
Пазарната стойност на автомобила към настоящия 
момент е 2700 лв.

Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Сигнум“, 
с peг. № Е 0893 КР, с дата на първа регистрация 
6.07.2004 г., рама № W0L0ZCF4841120449, цвят: 
светлосив металик, придобит на 22.07.2014 г. Па-
зарната стойност на автомобила към настоящия 
момент е 3600 лв.

Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 220 
ЦДИ“, с peг. № Е 2105 КР, с дата на първа регис-
трация 11.11.2003 г., рама № WDB2032161F433322, 
цвят: сив, придобит на 13.08.2014 г. Пазарната 
стойност на автомобила към настоящия момент 
е 17 100 лв.

Лек автомобил с висока проходимост, мар-
ка „Ауди“, модел „А6“, с peг. № Е 2374 КР, с 
дата на първа регистрация 2.01.2006 г., рама 
№ WAUZZZ4F96N134255, двигател № ВМК099287, 
цвят: черен, придобит с договор за покупко-
продажба от 26.08.2014 г. Пазарната стойност на 
автомобила към настоящия момент е 10 200 лв.

Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 
270“, с peг. № Е 2375 КР, с дата на първа регис-
трация 25.03.2003 г., рама № WDB2110161A229186, 
цвят: светлосив металик, придобит с договор 
за покупко-продажба от 26.08.2014 г. Пазарната 
стойност на автомобила към настоящия момент 
е 7000 лв.

Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „335Д“, 
с peг. № Е 4797 КС, с дата на първа регистрация 
31.03.2007 г., рама № WBAVS91020KZ85728, дви-
гател № 306D527176437, цвят: черен, придобит с 
договор за покупко-продажба от 20.02.2015 г. Па-
зарната стойност на автомобила към настоящия 
момент е 17 700 лв.

Лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Толедо 2.0 
ТДИ“, с peг. № Е 0795 КХ, с дата на първа регис-
трация 22.06.2005 г., рама № VSSZZZ5PZ5R063804, 
цвят: сив, придобит с договор за покупко-продажба 
от 22.02.2016 г. Пазарната стойност на автомобила 
към настоящия момент е 5700 лв.

Лек автомобил с висока проходимост, мар-
ка „Ауди“, модел „А6“, с peг. № Е 3745 МА, с 
дата на първа регистрация 4.04.2005 г., рама 
№ WAUZZZ4F36N001989, двигател № ASB114208, 
цвят: светлосив металик, придобит с договор 
за покупко-продажба от 4.11.2016 г. Пазарната 
стойност на автомобила към настоящия момент 
е 9600 лв.
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Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел 
„Голф“, с peг. № Е 5804 МА, с дата на първа регистра-
ция 24.09.1999 г., рама № WVWZZZ1JZXU546767, 
двигател № AHF915079, цвят: тъмносин металик, 
придобит с договор за покупко-продажба от 
25.05.2015 г. Пазарната стойност на автомобила 
към настоящия момент е 3100 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от В. А. И., ЕГН: *, с 
цена на иска 1393,90 лв.:

Сумата в размер 10 лв., внесени от титуляря по 
банкова сметка с IBAN BG09 CRBA 9898 2030 1356 
90 в левове, открита в „Юробанк България“ – АД.

Сумата в размер 977,92 лв., представляваща 
получени парични средства от трети лица по бан-
кова сметка с IBAN BG09 CRBA 9898 2030 1356 90 
в левове, открита в „Юробанк България“ – АД.

Сумата в общ размер 405,98 лв., представлява-
ща погасителни вноски от титуляря по банкова 
сметка с IBAN BG83 FINV 9150 1014 9316 51 в евро, 
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД.

На основание чл. 151 във връзка чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ж. З. И., ЕГН: *, с 
цена на иска 104 835 лв.:

Сумата в общ размер 488,95 лв., представля-
ваща получени парични средства от трети лица 
по банкова сметка с IBAN BG97 STSA 9300 0013 
1547 45 в левове, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.

Сумата в общ размер 559,40 лв., представля-
ваща погасителни вноски по получен от „Изи 
Aceт Мениджмънт“ – АД (Изи Кредит), кредит.

Гражданско дело № 36/2020 г. по описа на 
Окръжния съд – Благоевград, е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание на 
28.03.2023 г. от 13,30 ч. в зала № 2 на Окръжния 
съд – Благоевград, и третите лица, които претен-
дират самостоятелни права върху имуществото, 
могат да предявят съответния иск до приключ-
ване на съдебното дирене в първата инстанция.
7483

Благоевградският окръжен съд обявява, че 
има образувано гр. д. № 348/2022 г. по искова 
молба с ищец – Комисията за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно при-
добитото имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ 
131463734, с адрес за призоваване: София, пл. 
Света Неделя № 6, ет. 6, и ответници: Д. Н. Г., 
ЕГН *, с постоянен адрес: гр. Г. Д., ул. Х. К. 
№ 14, ет. 2, ап. 5, общ. Г. Д., обл. Б., и настоящ 
адрес: гр. Г. Д., ул. С. Р. № 1, вх. Б, ет. 3, ап. 5, 
общ. Г. Д., обл. Б., Б. А. Г., ЕГН *, с постоянен 
адрес: гр. Г. Д., ул. Х. К. № 14, ет. 2, ап. 5, общ. 
Г. Д., обл. Б., и настоящ адрес: гр. Г. Д., ул. С. Р. 
№ 1, вх. Б, ет. 3, ап. 5, общ. Г. Д., обл. Б., и 
„Боро Травел – 99“ – ЕООД, ЕИК 201734821, 
със седалище и адрес на управление: с. Боро-
во, община Гоце Делчев, област Благоевград, с 
правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ 
и с цена на иска 595 417,43 лв., с която се иска 
да се отнеме в полза на държавата следното 
имущество на ответниците, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Д. Н. Г. и Б. А. Г. с цена 
на иска в размер 2500 лв.: 

лек а вт омобил марка „Хюндай“, мо -
дел „Сайта Фе“, рег. № Е 6788 КА, дата 
на първоначална регистрация: 13.06.2001 г., 

рама № KMHSC81VP1U094 0 89,  д ви г ат ел 
№ D4EA3122165, придобит на 14.06.2012 г., Д. 
Н. Г. купува В. К. И. автомобила с договор за 
сумата 600 лв., с пазарна стойност към насто-
ящия момент – 2500 лв. 

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Д. Н. Г. и Б. А. Г. 
с цена на иска в размер 800 лв.: 

сумата в размер 800 лв., представляваща па-
зарната стойност към датата на отчуждаването 
на лек автомобил марка „Хонда“, модел „ЦР В“, 
рег. № Е 9728 МС. 

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Д. Н. Г. с цена на 
иска в размер 450 170 лв.:

сумата в размер 165 000 лв., представляваща 
вноска на каса от титуляря през 2015 г., наредени 
на „Гамишев НКБ“ – ЕООД, и върнати;

сумата в размер 2870 лв., представляваща 
вноски на каса от титуляря и изтеглени през 
2015 г.; 

сумата в размер 70 000 лв., представляваща 
вноска на каса от титуляря през 2016 г. и наре-
дени по сметка BG81 CREX92601051597502 на 
„Гамишев НКБ“ – ЕООД; 

сумата в размер 28 300 лв., представляваща 
вноска на каса от титуляря и изтеглени през 
2016 г.; 

сумата в размер 15 000 лв., представляваща 
вноска на каса от титуляря и наредена на К. П. 
„връщане заем“ през 2016 г.; 

сумата в размер 48 000 лв., представляваща 
допълнителни вноски и връщането им към соб-
ствениците постъпления през 2013 г.; 

сумата в размер 121 000 лв., представлява-
ща допълнителни вноски и връщането им към 
собствениците постъпления през 2015 г. 

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Б. А. Г с цена на 
иска в размер 20 947,43 лв.:

сумата в размер 20 947,43 лв., представляваща 
вложени средства на собственика за изгражда-
не на обект „Къща за настаняване на гости“ в 
с. Гайтаниново, община Хаджидимово.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 149, чл. 145, 
ал. 2, чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ 
от „Боро Травел – 99“ – ЕООД, с цена на иска в 
размер 40 000 лв.: 

сумата в размер 40 000 лв., представляваща 
пазарната стойност на имот – поземлен имот с 
площ 2022 кв. м, представляващ имот № 012006 
по картата на землището на с. Лещен, община 
Гърмен, област Благоевград, към датата на 
отчуждаването му.

На основание чл. 149 във връзка с чл. 145, 
ал. 2, чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ 
от „Боро Травел – 99“ – ЕООД, с цена на иска в 
размер 81 000 лв.: 

самостоятелен обект в сграда с площ 89,10 
кв. м, с предназначение „жилище, апарта-
мент“, с идентификатор № 17395.501.874.1.5, 
намиращ се в сграда № 1 с идентификатор 
№ 17395.501.874.1, изградена в имот с иден-
тификатор № 17395.501.874, ЕКАТТЕ 17395, в 
кадастрален район 501 по кадастралната карта 
на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област 
Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-71 



БРОЙ 96  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  73   

от 2.10.2009 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по кадастъра, с административен 
адрес: гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, 
ул. Хан Крум № 14, ет. 2, ап. 5, при съседи на 
самостоятелния обект: на същия етаж: обект с 
идентификатор 17395.501.874.1.4, самостоятелен 
обект с идентификатор 17395.501.874.1.6, под 
обекта: самостоятелен обект с идентификатор 
17395.501.874.1.2, над обекта: самостоятелен 
обект с идентификатор 17395.501.874.1.8, ведно 
с прилежащо мазе № 2 със застроена площ 
3,80 кв. м, ведно със съответните идеални части 
от общите части на сградата, равняващи се на 
17,68 кв. м, и ведно със съответните идеални 
части от правото на строеж върху мястото, при 
съседи за мазето: мазе № 3, мазе № 1, стълбище, 
коридор, отгоре – магазин № 1, същият обект 
по архитектурни проекти, имотът представлява 
апартамент № 5 със застроена площ 89,10 кв. м, 
намиращ се на втори жилищен етаж на кота 
+ 6,30 м в жилищна сграда, построена в уре-
гулиран поземлен имот – парцел VI, имот с 
планоснимачен номер 868 от кв. 110 по плана 
на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област 
Благоевград, утвърден със заповеди № 32 от 
1992 г. и № 464 от 2008 г. на кмета на община 
Гоце Делчев, с площ за имота 430 кв. м, при 
съседи за имота: изток – улица, запад – УПИ I, 
север – УПИ IV и УПИ V, юг – УПИ VII, вед-
но с принадлежащото мазе № 2 със застроена 
площ от 3,80 кв. м, при съседи за апартамента: 
улица, апартамент № 6 на втори жилищен етаж, 
апартамент № 4 на втори жилищен етаж, стъл-
бищна клетка, двор, отдолу – апартамент № 2 
на първи жилищен етаж, отгоре – апартамент 
№ 8 на трети жилищен етаж, при съседи за 
мазето: мазе № 3, мазе № 1, стълбище, коридор, 
отгоре – магазин № 1, ведно със съответните 
идеални части от общите части на сградата, 
равняващи се на 17,68 кв. м, и ведно със съот-
ветните идеални части от правото на строеж 
върху мястото, за сумата 21 000 лв., която сума 
продавачите са получили от купувача по банков 
път преди подписване на договора, придобит 
с нотариален акт за покупко-продажба на не-
движим имот № 200, том 2, рег. № 3840, дело 
№ 341/2016 г., вписан в СВ – гр. Гоце Делчев, 
вх. рег. № 1409/22.04.2016 г., акт № 153, том V, 
дело № 629. Данъчна оценка – в размер 20 029 лв., 
като пазарната стойност към настоящия момент 
е в размер 81 000 лв. 

Гражданско дело № 348/2022 г. по описа на 
Окръжния съд – Благоевград, е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание на 
28.03.2023 г. от 13,30 ч. в зала № 2 на Окръж-
ния съд – Благоевград, и третите лица, които 
претендират самостоятелни права върху иму-
ществото, могат да предявят съответния иск до 
приключване на съдебното дирене в първата 
инстанция.
7591

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, 
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. 
№ 354/2020 г. по описа на съда по постъпила 
на 3.02.2020 г. искова молба на Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество с правно 

основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане 
в полза на държавата на следното имущество на 
обща стойност 140 619 849,29 лв.:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Николай Йорданов 
Банев:

– парични суми в общ размер на 3 116 717,73 лв., 
от които 33 800 лв. изтеглени на каса, а остатъ-
кът – в размер на 3 082 917,73 лв., представляващи 
неправомерно отклонени парични средства в 
полза на Николай Йорданов Банев.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Николай Йорданов Банев:

– сума в размер на 20 242 960 лв., представля-
ваща равностойността на 20 242 960 броя акции 
с номинал 1 лв. от капитала на „Холандска 
мечта“ – АД.

На основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Николай Йор-
данов Банев и Евгения Златева Банева:

– движими вещи на обща стойност 668 858,11 лв., 
иззети по ДП № 143/2018 г. по описа на СО – СП, 
прокурорска преписка № 1503/2018 г. по описа 
на Специализираната прокуратура.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Евгения Златева 
Банева:

– парични суми в общ размер на 623 675,62 лв., 
представляващи неправомерно отклонени парич-
ни средства в полза на Евгения Златева Банева.

На основание чл. 151 във връзка чл. 144 и чл. 141 
от ЗПКОНПИ от Мария Николова Банева:

– парични суми в общ размер на 13 000 лв., 
представляващи неправомерно отклонени парич-
ни средства в полза на Мария Николова Банева.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „АКБ Форес Българска 
Инвестиционна Група“ – АД:

– парична сума в размер на 343 300 лв., 
представляваща отклонени парични средства в 
полза на „АКБ Форес Българска Инвестиционна 
Група“ – АД.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от „АКБ Актив“ – АД, ЕИК 
130834072, както следва:

– сума в общ размер на 80 610 лв., предста-
вляваща продажната цена на всички недвижими 
имоти по нотариален акт № 77, том 12, № от 
описна книга 1107/4.09.2019 г., вписан в Служба-
та по вписванията – Свиленград, вх. № 3195, дв. 
вх. № 3189 от 4.09.2019 г.;

– сума в общ размер на 16 000 лв., предста-
вляваща продажната цена на всички недвижими 
имоти по нотариален акт № 76, том 12, № от 
описна книга 1106/4.09.2019 г., вписан в Служба-
та по вписванията – Свиленград, вх. № 3194, дв. 
вх. № 3188 от 4.09.2019 г.;

– сума в общ размер на 128 118 лв., предста-
вляваща продажната цена на всички недвижими 
имоти по нотариален акт за покупко-продажба 
№ 55, том ІІІ, рег. № 3447, дело № 384/8.08.2018 г.;

– сума в размер на 3 000 000 лв., получена от 
„Костенец ХХИ“ – АД;

– сума в размер на 72 500 лв., представля-
ваща отклонени парични средства в полза на 
„АКБ – Актив“ – АД;
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– сума в размер на 20 400 лв., представля-
ваща пазарната стойност на отчуждените с н.а. 
за покупко-продажба № 55, т. III, рег. № 3447, д. 
№ 384/8.08.2018 г., пет броя недвижими имоти 
към момента на отчуждаването им.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от „АКБ Актив“ – АД, ЕИК 130834072, 
както следва:

– 75 дружествени дяла от капитала на „Бре-
за-Н“ – ООД, ЕИК 108559686, всеки с номинална 
стойност 50 лв., на обща стойност 3750 лв.;

– 500 дружествени дяла от капитала на „Към-
пани Билд Комерс“ – ЕООД, всеки с номинална 
стойност 10 лв., на обща стойност 5000 лв.;

– 50 дружествени дяла от капитала на „Русалка 
Тур“ – ЕООД, ЕИК 102661396, всеки с номинална 
стойност 100 лв., на обща стойност 5000 лв.;

– недвижими имоти, подробно описани в 
исковата молба, с изключение на недвижимите 
имоти, отчуждени с н.а. за покупко-продажба 
№ 55, т. III, рег. № 3447, д. № 384/8.08.2018 г.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от „Бреза-Н“ – ООД, ЕИК 108559686, 
както следва:

– 50 дружествени дяла от капитала на „ВКР 
Имоти“ – ЕООД, ЕИК 131288612, всеки с номи-
нална стойност 100 лв., на обща стойност 5000 лв.;

– недвижими имоти, подробно описани в 
исковата молба, стр. 350 – 354.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ oт „Партнърс Комерс“ ЕООД, 
ЕИК 121366169, както следва:

– сума в размер на 7200 лв., получена от 
„Партнърс Комерс“ – ЕООД;

– сума в размер на 2 685 397,12 лв., представ-
ляваща отклонени парични средства в полза на 
„Партнърс Комерс“ – ЕООД;

– сума в размер на 6 200 000 лв., представля-
ваща равностойността на придобитите акции 
от „Партнърс Комерс“ – ЕООД, в капитала на 
„Полимери“ – АД;

– сума в размер на 36 950 лв., представляваща 
пазарната стойност на отчуждените с н.а. за по-
купко-продажба, вписан в СВ – Свиленград, дв. 
вх. № 2403/27.08.2018 г., акт № 82, т. VIII, номер 
по книга 1105/27.08.2018 г.;

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ oт „Партнърс Комерс“ – ЕООД, 
ЕИК 121366169:

– недвижими имоти, подробно описани в иско-
вата молба, с изключение на недвижимите имоти, 
отчуждени с н.а. за покупко-продажба, вписан в 
СВ – Свиленград, дв. вх. № 2403/27.08.2018 г., акт 
№ 82, т. VIII, номер по книга 1105/27.08.2018 г.;

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Паррус“ – АД:

– сумата от 350 917 лв., представляваща пазар-
ната стойност на „Хотел Русалка 2“ към момента 
на отчуждаването му, състоящ се от 9 бунгала.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от „Паррус“ – АД, ЕИК 131259653, 
както следва:

– 2070 броя акции от капитала на „АКБ – Ак-
тив“ – АД с номинална стойност 50 лв. всяка, на 
обща стойност 103 500 лв.;

– недвижими имоти, подробно описани в иско-
вата молба, с изключение на отчуждения „Хотел 
Русалка 2“, състоящ се от 9 бунгала.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Русалка Тур“ – ЕООД, 
ЕИК 102661396, както следва:

– сума в общ размер на 182 065,69 лв., пред-
ставляваща продажна цена за 4 броя бунгала в 
хотел „Русалка 2“.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от „Русалка Тур“ – ЕООД, ЕИК 
102661396, както следва:

– 4137 броя акции от капитала на „АКБ – Ак-
тив“ с номинална стойност 50 лв. всяка, на обща 
стойност 206 850 лв.;

– моторна яхта „Four Winns – Vista 258 V-D06“, 
производствен номер FNCU160D606 и номер на 
мотора OW626331, рег. номер ВН7129;

– недвижими имоти, подробно описани в 
исковата молба, стр. 373 – 378.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Туристически холдинг Ру-
салка Холидейз“ – АД, ЕИК 121755601, както следва:

– сума в размер на 49 700 лв., представляваща 
отклонени парични средства в полза на „Турис-
тически холдинг Русалка Холидейз“ – АД;

– сума в размер на 1 930 033,18 лв., представля-
ваща укрити приходи от „Туристически холдинг 
Русалка Холидейз“ – АД.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Турист продукт“ – ООД, 
ЕИК 119096555, както следва:

– сума в размер на 169 670 лв., представляващи 
отклонени парични средства в полза на „Турист 
продукт“ – ООД.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Финансово-клиринго-
ва къща „Сконто Съксес“ – ООД, ЕИК 130878478, 
както следва:

– сума в размер на 58 000 лв., представляващи 
отклонени парични средства в полза на „Финан-
сово-клирингова къща „Сконто Съксес“.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от „Хелио-Тур-С“ – АД, ЕИК 102004621, 
както следва:

– 14 на брой недвижими имота, подробно 
описани в исковата молба, стр. 379 – 381.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Холандска мечта“ – АД, 
ЕИК 130370889, както следва:

– сума в размер на 441 420,36 лв., представля-
ваща продажната цена на поземлен имот с площ 
277/281 кв. м ид. ч., с идентификатор 67800.501.274 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес 
на поземления имот: гр. Созопол, община Созо-
пол, област Бургас, ул. Аполония № 28, с площ 
по приложена скица 281 кв. м, а по приложен 
нотариален акт № 59, том 2, рег. № 817, 300 кв. м 
с трайно преназначение на територията – урба-
низирана, начин на трайно ползване – за друг 
вид застрояване, ведно с изградената в описа-
ния имот двуетажна сграда със застроена площ 
157 кв. м, РЗП 281 кв. м – сграда паметник на 
културата – търговски обект с идентификатор на 
така описаната сграда 67800.501.274.1;
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– сума в размер на 96 921,40 лв., представля-
ваща укрити парични средства от „Холандска 
мечта“ – АД;

– сума в размер на 588 548,18 лв., отклонени 
парични средства в полза на „Холандска меч-
та“ – АД.

Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 7.02.2023 г. от 13,30 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ на настоящото обявление третите 
заинтересовани лица, които заявяват самостоятел-
ни права върху имуществото, предмет на делото, 
могат да встъпят в процеса, като предявят иск 
пред Бургаския окръжен съд като първа инстан-
ция по настоящото дело.
7588

Великотърновският окръжен съд на основа-
ние чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е 
образувано гр. д. № 525/2022 г. по искова молба 
на КПКОНПИ с вх. № 5817 от 19.07.2022 г. про-
тив Цветан Радоев Василев, ЕГН ***, от София, 
ул. Кричим № 78, ап. 19; „Бромак“ – ЕООД, 
ЕИК 030090459; „Инвест мениджмънт“ – ООД, 
ЕИК 200078346, и „Балкан Ерма“ – ЕООД, ЕИК 
200501554, с която е предявен иск по чл. 153, ал. 2 
от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата 
на имущество на обща стойност 24 203 059,25 лв., 
както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Цветан Радоев 
Василев:

 – Сумата 37 023,86 лв., представляваща разли-
ка между покупната и продажната цена на 231 200 
броя акции, представляващи 85 % от капитала на 
„Hellenic Register of Shipping“ S.A. (HRS).

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от „Бромак“ – ЕООД, ЕИК 030090459:

 – 301 731 броя акции с обща номинална 
стойност 3 017 310 лв., притежавани от „Бро-
мак“ – ЕООД, ЕИК 030090459, в капитала на 
„КТБ“ – АД (н.).

 –  3 9 41  б р .  о б л и г а ц и и  н а  с т ой но с т 
7 758 607,29 лв., собственост на „Бромак“ – ЕООД, 
емитирани от „ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), в условията 
на алтернативност, сумата в размер 7 758 607,29 лв., 
представляваща равностойността на 3941 бр. об-
лигации, притежавани от „Бромак“ – ЕООД, ЕИК 
0300904559, емитирани от „ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.),

 – Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А8“, рег. 
№ СА 7569 TP, № на рама WAUZZZ4H5CN018595, 
№ на двигател CDR016279, първа регистрация 
5.12.2011 г., придобит с договор за покупко-про-
дажба от 3.04.2013 г.

 – Лек автомобил , марка „КИА“, мо -
дел „Спортидж“, с рег. № СА 5788 ХВ, № на 
рама U5YPC813DDL429657, № на двигател 
D4HADZ033548, първа регистрация 19.12.2013 г., 
придобит с договор за покупко-продажба от 
18.12.2013 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Бромак“ – ЕООД, ЕИК 
030090459:

 – Сумата в размер 5 335 031,35 лв., получена 
от „Бромак“ – ЕООД, при продажбата на 2559 
бр. облигации (емисия BG2100022099), емитирани 
от „ТЦ – ИМЕ“ – АД (н).

На основание чл. 145, ал. 1 във връзка с чл. 146 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Балкан Ерма“ – ЕООД, 
ЕИК 200501554:

 – Сграда за търговия, представляваща са-
мостоятелен обект, съответстващ на сграда 
7 с идентификатор 68134.4081.108.7 по КККР 
на София, със ЗП от 70 кв. м, брой етажи: 1, 
предназначение: сграда за търговия, номер по 
предходен план: 2032, която съответства на 
едноетажна сграда с обслужващо предназначе-
ние – „салон на книгата“, намираща се в Со-
фия, район „Младост“, бул. Цариградско шосе 
№ 113, построена в лицевата, югозападна част 
на имота, цялата с площ 69,30 кв. м, състояща 
се от четири помещения, разположена в ПИ 
с идентификатор № 68134.4081.9525; имотът е 
придобит с НА за покупко-продажба, вписан в 
СВ – София – вх. рег. № 65151 от 12.12.2014 г.

 – Поземлен имот, намиращ се в гр. Горна Оря-
ховица, кв. Калтинец, ул. Антон Страшимиров 
№ 155, съставляващ реална част от урегулиран 
поземлен имот II в кв. 46, отреден за „Строителни 
изделия – 94“ по плана на гр. Горна Оряховица, 
кв. Калтинец, при граници: север – УПИ – за 
ОП „Вторични суровини“, изток – УПИ І – за 
завод за резервни части, юг – улица, запад – УПИ 
III – за „Техноресурс“, която реална част е с 
площ 41 000 кв. м, заедно с построените в нея: 
сграда – варово стопанство, със застроена площ 
61 кв. м, сграда – негасена вар, със застроена 
площ 106 кв. м, сграда – канцеларии, със за-
строена площ 122 кв. м, сграда – пресяване на 
пясък, със застроена площ 102 кв. м, портал със 
застроена площ 22 кв. м, трафопост – 2 бр. със 
застроена площ 84 кв. м, машинна работилница 
със застроена площ 20 кв. м, сграда – канцеларии 
и битовка, със застроена площ 80 кв. м, склад 
за карбит, със застроена площ 72 кв. м, комп-
ресорна сграда със застроена площ 184 кв. м, 
сграда – кантар, със застроена площ 106 кв. м, 
ел. и ВиК работилници със застроена площ 
849 кв. м, тоалетни – 2 бр. със застроена площ 
17 кв. м, жилищна сграда със застроена площ 
65 кв. м, сграда – пробовземна, бетонни кубчета, 
със застроена площ 50 кв. м, склад – арматурен 
цех, със застроена площ 1086 кв. м, силози за 
цимент със застроена площ 130 кв. м, придобит 
с н.а. за покупка, вписан в СВ с вх. рег. № 5851 
от 13.11.2014 г.

 – Самостоятелен обект в сграда с идентифика-
тор 10447.502.263.2.35 (ателие 35 (А-седемнадесет) 
по инвестиционен проект) в гр. В. Търново, ул. 
Твер № 2, ет. 8, ателие А-35, който се намира 
в сграда 2, разположена в ПИ с идентифика-
тор 10447.502.263, с предназначение – ателие за 
творческа дейност, обща ЗП 96,77 кв. м, състоящ 
се от: първо ниво, разположено на кота+23,80 
м, с площ на нивото 72,17 кв. м, и второ ниво, 
разположено на кота+26,40 м, с площ на нивото 
24,60 кв. м, заедно с придаденото му мазе № 35, 
разположено на кота -2,75 м, с площ 5,74 кв. м 
заедно със 0,685 % ид. ч. от общите части на 
сградата, равняващи се на 3,59 кв. м, както и 
толкова идеални части от правото на строеж 
и толкова идеални части от ПИ 10447.502.263 с 
площ 701 кв. м.

 – Самостоятелен обект в сграда с идентифи-
катор 10447.502.263.2.59 (магазин № 1 по инвес-
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тиционен проект), гр. В. Търново, ул. Твер № 2, 
ет. -1, магазин 1, който се намира в сграда 2, 
разположена в ПИ с идентификатор 10447.502.263, 
с предназначение – за търговска дейност, със обща 
застроена площ 131,70 кв. м, състоящ се от: първо 
ниво, разположено на кота -2,75 м, със застроена 
площ на това ниво 76,79 кв. м, включващо: вът-
решна стълба, санитарен възел и две складови 
помещения, и второ ниво, разположено на кота 
± 0,00 м, със застроена площ на това ниво 45,36 
кв. м с вход от улицата, включващо: вътрешна 
стълба и търговска зала, ведно с 4,608 % ид. ч., 
равняващи се на 24,11 кв. м, както и толкова 
ид. ч. от правото на строеж и толкова ид. ч. от 
ПИ 10447.502.263 с площ 701 кв. м.

 – Самостоятелен обект в сграда с иденти-
фикатор 10447.502.263.2.60 (магазин № 2 по ин-
вестиционен проект) в гр. В. Търново, ул. Твер 
№ 2, ет. -1, магазин 2, който се намира в сграда 
2, разположена в ПИ 10447.502.263, с предназна-
чение – за търговска дейност, с обща застроена 
площ 147,87 кв. м, състоящ се от: първо ниво, 
разположено на кота -2,75 м, със ЗП на това 
ниво 96,79 кв. м, включващо: вътрешна стълба, 
санитарен възел и две складови помещения, и 
второ ниво, със застроена площ на това ниво 
51,08 кв. м с вход от улицата, включващо: въ-
трешна стълба и търговска зала, ведно с 4,838 % 
ид. ч., равняващи се на 25,32 кв. м, както и 
толкова ид. ч. от правото на строеж и толкова 
ид. ч. от ПИ 10447.502.263 с площ 701 кв. м.

 – Самостоятелен обект в сграда с идентифи-
катор 10447.502.263.2.39 (магазин № 3 по инвес-
тиционен проект) в гр. В. Търново, ул. Твер № 2, 
ет. 1, магазин 3, който се намира на кота +2,75 м 
от сграда 2, разположена в ПИ 10447.502.263, с 
предназначение – за търговска дейност, застроена 
площ 68,65 кв. м, със самостоятелен вход от улица 
на изток, състоящ се от: вход, търговска зала, 
склад, тоалетна с преддверие, заедно с 2,763 % 
ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се 
на 14,46 кв. м, както и толкова ид. ч. от правото 
на строеж и толкова ид. ч. от ПИ 10447.502.263 
с площ 701 кв. м.

 – Самостоятелен обект в сграда с идентифи-
катор 10447.502.263.2.40 (магазин № 4 по инвес-
тиционен проект) в гр. В. Търново, ул. Твер № 2, 
ет. 1, магазин 4, който се намира на кота +2,75 м 
от сграда 2, разположена в ПИ с идентификатор 
10447.502.263, с предназначение – за търговска 
дейност, ЗП 94,55 кв. м, със самостоятелен вход 
от улица на изток, състоящ се от: вход, търгов-
ска зала, склад, тоалетна с преддверие, заедно 
с 3,805 % ид. ч. от общите части на сградата, 
равняващи се на 19,91 кв. м, както и толкова 
ид. ч. от правото на строеж и толкова ид. ч. от 
ПИ 10447.502.263 с площ 701 кв. м.

 – Самостоятелен обект в сграда с идентифи-
катор 10447.502.263.2.41 (магазин № 5 по инвес-
тиционен проект) в гр. В. Търново, ул. Твер № 2, 
ет. 1, магазин 5, който самостоятелен обект се 
намира на кота +2,75 м от сграда 2, разположена 
в поземлен имот с идентификатор 10447.502.263, 
с предназначение – за търговска дейност, ЗП 
89,57 кв. м, със самостоятелен вход от улица на 
изток, състоящ се от: вход, търговска зала, склад, 
тоалетна с преддверие, заедно с 3,605 % ид. ч. 
от общите части на сградата, равняващи се на 

18,87 кв. м, както и толкова ид. ч. от правото 
на строеж и толкова ид. ч. от ПИ 10447.502.263 
с площ 701 кв. м.

 – Самостоятелен обект в сграда с иденти-
фикатор 10447.502.263.2.52 (паркомясто № 5 по 
инвестиционен проект) в гр. В. Търново, ул. Твер 
№ 2, ет. 0, паркомясто № 5, който самостоятелен 
обект се намира на кота ±0,00 м от сграда 2, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
10447.502.263, с предназначение – гараж в сграда, 
със застроена площ 16,26 кв. м, заедно с 0,542 % 
ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се 
на 2,84 кв. м, както и толкова ид. ч. от правото 
на строеж и толкова ид. ч. от ПИ 10447.502.263 
с площ 701 кв. м.

 – Самостоятелен обект в сграда с иденти-
фикатор 10447.502.263.2.56 (паркомясто № 9 по 
инвестиционен проект) в гр. В. Търново, ул. Твер 
№ 2, ет. 0, паркомясто № 9, който самостоятелен 
обект се намира на кота ±0,00 м от сграда 2, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
10447.502.263, с предназначение – гараж в сграда, 
със застроена площ 16,06 кв. м, заедно с 0,542 % 
ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се 
на 2,84 кв. м, както и толкова ид. ч. от правото 
на строеж и толкова ид. ч. от ПИ 10447.502.263 
с площ 701 кв. м.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, 
ал. 1, чл. 146 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Балкан 
Ерма“ – ЕООД, ЕИК 200501554:

 – Сумата в размер на 65 000 лв., представля-
ваща получена продажна цена за апартамент 6.1 
със ЗП 100,70 кв. м, представляващ самостоятелен 
обект с идентификатор 68134.514.56.1.16 в София, 
район „Сердика“, ул. Будапеща № 92, сграда 1.

 – Сумата в размер на 67 000 лв., представ-
ляваща получена продажна цена за апартамент 
2.3 със ЗП 92,51 кв. м, самостоятелен обект с 
идентификатор 68134.514.56.1.28 в София, район 
„Сердика“, ул. Будапеща № 92, сграда 1.

 – Сумата в размер 65 000 лв., представлява-
ща получена продажна цена за поземлен имот с 
идентификатор 10447.515.346 в гр. В. Търново, ж.к. 
Бузлуджа, с площ 2637 кв. м, начин на трайно 
ползване: за автогараж.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Инвест менидж-
мънт“ – ООД, ЕИК 200078346:

 – Сумата в размер на 340 000 лв., получена 
от продажбата на апартамент № D2-41 с площ 
170,76 кв. м, намиращ се във Варна, район „При-
морски“, к.к. Св. св. Константин и Елена, във 
вход № D2, блок D2 на сграда с пълен номер 
идентификатор 10135.2569.19.9.

 – Сумата в размер на 46 000 лв., получена 
от продажбата на имот, представляващ са-
мостоятелен обект в сграда с идентификатор 
№ 48619.505.356.14.7 в гр. Царево, кв. Василико, 
ет. 2, ап. 5, ведно с 2,1712 %, равняващи се на 
127,16 кв. м от правото на собственост върху 
поземлен имот с идентификатор 48619.505.356.

 – Сумата в размер на 51 900 лв., получена 
от продажбата на имот, представляващ са-
мостоятелен обект в сграда с идентификатор 
№ 48619.505.356.14.8 с адрес: гр. Царево, кв. Ва-
силико, ет. 2, ап. 6, с площ 85,39 кв. м, ведно с 
прилежащи части от 16,62 кв. м.
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 – Сумата в размер на 9780 лв., получена от 
продажбата на имот, представляващ паркомясто 
№ П-04 с площ 15,13 кв. м, което представлява 
15,12/535,63 ид. ч. от общия подземен паркинг 
на сградата, намираща в София, район „Красно 
село“, ул. Княгиня Климентина № 38, разположен 
в сутерена на жилищната сграда.

 – Сумата в размер на 9800 лв., получена от 
продажбата на имот, представляващ паркомясто 
№ П-03, с площ 15,13 кв. м, което представлява 
15,12/535,63 ид. ч. от общия подземен паркинг на 
сградата, намираща в гр. София, район „Красно 
село“, ул. Княгиня Климентина № 38, разположен 
в сутерена на жилищната сграда.

 – Сумата в размер на 334 000 лв., получена 
от продажбата на недвижим имот, представля-
ващ ПИ с идентификатор 68134.1940.96, с площ 
по документи 5195 кв. м, заедно с построените 
в имота: двуетажна вилна сграда със застроена 
площ 125 кв. м, с площ по скица 140 кв. м.

 – Сумата в размер на 2 333 612 лв., полу-
чена от продажбата на дяловете от капитала 
на „Инвест проджект мениджмънт“ – ЕООД, 
съгласно договор за покупко-продажба на дру-
жествени дялове от 13.05.2015 г., с който „Инвест 
мениджмънт“ – ООД, ги продава на „Хайланд 
Пропъртис“ – ООД.

Делото е насрочено за 30.05.2023 г. от 10 ч.
Определя на заинтересованите лица, които 

биха претендирали самостоятелни права върху 
имуществото, чието отнемане се иска, двумесечен 
срок считано от обнародването на обявлението в 
„Държавен вестник“ да встъпят в производството, 
като предявят съответния иск пред ВТОС.
7630

Разградският окръжен съд на основание 
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има 
образувано гр. д. № 270/2022 г. въз основа на 
постъпило мотивирано искане от Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество срещу 
Тодор Костадинов Димов, ЕГН 6712015066, с 
постоянен и настоящ адрес: Разград, община 
Разград, област Разград, ул. Дондуков № 3, 
вх. Б, ет. 1, ап. 3, с цена на иска в размер на 
21 000 лв., както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Тодор Костадинов 
Димов, ЕГН 6712015066:

– Сумата в размер на 9500 лв., представля-
ваща сумата от продажбата на 100 дружествени 
дяла в „Нитадор“ – ЕООД, ЕИК 203119321.

– Сумата в размер на 2500 лв., представля-
ваща сумата от продажбата на 25 дружествени 
дяла в „Райа“ – ЕООД, ЕИК 103891172.

– Сумата в размер на 9000 лв., представля-
ваща сумата от продажбата на лек автомо-
бил „Ауди А8“ с peг. № РР 2474 ВС, дата на 
първоначална регистрация 13.10.2010 г., № на 
рама WAUZZZ4H6BN004476, № на двигател 
GDS005306.

Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 22.02.2023 г. от 11 ч. в 
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.

Указва на заинтересованите лица, че мо-
гат да предявят своите претенции върх у 
посоченото имущество, както и датата, за ко-
ято се насрочва първото по делото заседание, 

чрез предявяване на иск в двумесечен срок от 
обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“.
7614

Софийският градски съд, гражданско отделе-
ние – първоинстанционни състави, 13 състав, на 
основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че 
има образувано гр. д. № 1301/2022 г. въз основа 
на постъпило мотивирано искане от Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) 
срещу Антон Данаилов Танев и Анита Николова 
Танева в полза на държавата на незаконно при-
добито имущество, описано, както следва:

1. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Антон Данаилов Танев:

5 бр. дружествени дяла, всеки по 100 лв., с 
номинална стойност 500 лв. от капитала на „Т 
М Глобъл Груп“ – ЕООД, с ЕИК 202918799.2.

2. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Антон Данаилов 
Танев и Анита Николова Танева:

– лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, 
ДК № СА9207ХК, рама № W0L0AHL4858133669, 
двигател № Z17DTH01399969, цвят – сив, с дата 
на първа регистрация 17.10.2005 г., собственост 
на лицето от 6.02.2014 г.;

–  т оварен а в т омобил марка „Мерце -
дес“, модел „310Д“, ДК № С2289ХТ, рама 
№ WDB6024281P198869, двигател – без но-
мер, цвят – бял, с дата на първа регистрация 
22.01.1992 г., собственост на лицето от 25.08.2017 г.

3. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Антон Данаилов 
Танев:

– сума в размер 2245 лв., представлява-
ща направена вноска от проверяваното лице 
по сметка на едноличния търговец с IBAN 
BG10RZBB91554054654600;

– сума в общ размер 10 120 лв., предста-
вляваща направена вноска от проверяваното 
лице по сметка на едноличния търговец с IBAN 
BG69RZBB91551054654610;

– сума в размер 3290 лв., представляваща 
вноска на каса от проверяваното лице по сметка 
с IBAN BG88RZBB91551054654610 на „Котлостро-
ене – ОВВК – 2003“ – ЕООД, с ЕИК 131070065.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Антон Данаилов 
Танев и Анита Николова Танева:

– сума в размер 101 750 лв., представляваща 
пазарната стойност на отчуждения имот на 
24.07.2018 г.;

– сума в размер 23 900 лв., представлява-
ща пазарната стойност на отчужденото на 
12.06.2020 г. МПС – лек автомобил марка „Шко-
да“, модел „Октавия 1,6 ТДИ“, ДКХ2 CB1692HB, 
рама X2TMBJG7NE9H0163772, двигател – без 
номер, цвят – син, с дата на първа регистрация 
31.03.2017 г.

Съгласно Определение от 24.10.2022 г. по 
гр. д. № 1301/2022 г. на Софийския градски съд, 
гражданско отделение – І-13 състав, всички заин-
тересовани лица могат да предявят претенциите 
си върху имуществото в двумесечен срок считано 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“. Те могат да направят това чрез писме-
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на молба, която да подадат в регистратурата на 
СГС, като в нея впишат номера на настоящото 
дело – гр. дело № 1301/2022 г. на СГС, І-13 състав. 
В молбата си всяко заинтересовано лице следва 
ясно да посочи срещу кое от имуществата, описа-
ни в настоящото обявление, има претенции, като 
посочи и в коя точка на настоящото обявление 
е описано имуществото.

Съдът определя дата на първото открито съ-
дебно заседание за 23.03.2023 г., 9,30 ч.
7556

Софийският градски съд, гражданско отделе-
ние, I-7 състав, на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ 
уведомява, че има образувано гр.д. № 8513/2022 г. 
въз основа на постъпило мотивирано искане от 
Комисията за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество 
срещу Иван Данчов Алексиев, ЕГН 9009276423, 
с постоянен и настоящ адрес: София, ж.к. Мла-
дост 1 № 75, вх. 4, ет. 7, ап. 91, с цена на иска в 
размер 205 521,73 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Данчов Алексиев, 
ЕГН 9009276423:

– 3/4 идеални части от недвижим имот – ма-
газинно помещение (средно), намиращо се в 
София, община Столична, район „Възраждане“, 
ул. Екзарх Йосиф № 6, в едноетажна жилищна 
сграда с вход от ул. Екзарх Йосиф, със застроена 
площ 8,65 кв. м, заедно с 4,886% идеални части от 
правото на строеж и от дворното място, предста-
вляващо УПИ VII-8, целият с площ 264,53 кв. м, 
от кв. 191, м. Зона Б-2. Имотът е собственост на 
Иван Данчов Алексиев, ЕГН 9009276423, на ос-
нование нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижими имоти № 30, том II, peг. № 19888, дело 
№ 229/20.08.2015 г., вписан в Службата по вписва-
нията – София, с вх. рег. № 44613 от 20.08.2015 г., 
акт № 14, том 117, дело № 36057/2015 г. Пазарна 
стойност за 3/4 ид. части от недвижимия имот 
към настоящия момент: 29 600 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1, чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ да бъде осъден 
Иван Данчов Алексиев, ЕГН 9009276423, да заплати 
в полза на държавата сумите, представляващи 
паричната равностойност на преобразувано движи-
мо имущество, с цена на иска в размер 22 500 лв., 
както следва:

сумата от преобразуване в размер 17 900 лв., 
представляваща разликата в пазарните стойности 
към датата на отчуждаване на продадения лек 
автомобил марка „Мерцедес“, модел „ГЛ 450“, 
рег. № СВ3967КК, и закупения автомобил марка 
„Опел“, модел „Астра“, рег. № СА3949ММ;

сумата в размер 4600 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, 
рег. № СА3949ММ.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде осъден Иван 
Данчов Алексиев, ЕГН 9009276423, да заплати в 
полза на държавата сумите, представляващи парич-
ната равностойност на отчуждено или липсващо 
имущество, с цена на иска в размер 153 421,73 лв., 
както следва:

сумата в размер 8900 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 

на лек автомобил марка „БМВ“, модел „735 И“, 
peг. № СВ3300АХ;

сумата в размер 29 200 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „X 3 X 
Драйв 20Д“, peг. № СВ7772НМ;

сумата в размер 50 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „С 8“, 
peг. № СВ5404РК;

сумата в размер 30 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил марка „Хонда“, модел „С 2000“, 
peг. № СА8207ТТ;

сумата в размер 7800 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на мотоциклет марка „Форд“, модел „Мондео“, 
peг. № СА3221ХМ;

сумата в размер 3080 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, 
peг. № СВ6240АН;

сумата в общ размер 23 927 лв., представляваща 
вноски по банкови сметки от проверяваното лице;

сумата в общ размер 514,73 лв., представлява-
ща вноски от трети лица по банкови сметки на 
проверяваното лице.

Съгласно Определение № 10230 от 19.10.2022 г. 
по гр.д. № 8513/2022 г. по описа на СГС, ГО, I-7 
състав, трети заинтересовани лица, претендиращи 
самостоятелни права върху имуществото – пред-
мет на отнемане, могат да встъпят в делото, като 
предявят претенциите си пред СГС в двумесечен 
срок от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“.

Гражданско дело № 8513/2022 г. по описа на 
СГС, ГО, I-7 състав, е насрочено за разглеждане в 
открито съдебно заседание на 13.06.2023 г. от 11 ч.
7559

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Съветът на настоятелите на сдружение 
„Училищно настоятелство на 6-о ОУ „Граф Иг-
натиев“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
и чл. 26 от устава на сдружението свиква общо 
събрание на 18.01.2023 г. (сряда) от 18 ч. в София, 
ул. Шести септември № 16, ет. 2, кабинет по му-
зика, при дневен ред и предварителна рамка на 
очакваните решения: освобождаване и приемане 
на членове на съвета на настоятелите; проект 
на решение: общото събрание освобождава и 
приема нови членове на съвета на настоятелите. 
Свикването на общото събрание се извършва чрез 
обнародване на поканата в „Държавен вестник“ 
и поставяне на мястото за обявления в сградата, 
в която се намира управлението на сдружението. 
При липса на кворум на основание чл. 28 от 
устава на сдружението събранието се отлага с 
един час по-късно на същото място и при същия 
дневен ред и ще се проведе независимо от броя 
на явилите се членове.
7554

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Движение на българските семейства и прия-
тели“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и 
чл. 21 от устава на сдружението по инициатива 
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на повече от една трета от членовете свиква 
общо събрание на сдружението на 17.02.2023 г. 
от 18 ч. в София, ул. Дечко Йорданов № 38, 
ет. 2, ап. 4, при следния дневен ред: 1. вземане 
на решение за прекратяване на сдружението 
и неговата дейност; проект на решение: на 
основание чл. 18, буква „ж“, предл. второ от 
устава и чл. 25, ал. 1, т. 7 от ЗЮЛНЦ се взема 
решение за прекратяване на сдружението и 
неговата дейност; 2. вземане на решение за 
откриване на производство по ликвидация 
съгласно разпоредбите на глава седемнадесета 
от Търговския закон във връзка с чл. 14, ал. 4 
от ЗЮЛНЦ; проект на решение: на основание 
чл. 14, ал. 1 от ЗЮЛНЦ се взема решение за 
откриване на производство по ликвидация, 
което да бъде проведено съгласно разпоред-
бите на глава седемнадесета от Търговския 
закон във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗЮЛНЦ; 3. 
вземане на решение за определяне на срок за 
приключване на производството по ликвида-
ция; проект на решение: на основание чл. 266, 
ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 14, 
ал. 4 от ЗЮЛНЦ се определя 6-месечен срок за 
приключване на производството по ликвидация 
считано от датата на обявяване на поканата 
до кредиторите на сдружението по чл. 267 от 
Търговския закон във връзка с чл. 14, ал. 4 от 
ЗЮЛНЦ в регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел към Агенцията по вписванията; 
4. вземане на решение за избор и назначаване 
на ликвидатор на сдружението; проект на ре-
шение: на основание чл. 18, буква „ж“, предл. 
трето от устава общото събрание ще избере 
ликвидатор и ще вземе решение относно въз-
награждението му; 5. вземане на решение за 
промяна на чл. 21 от устава на сдружението; 
проект на решение: променя се чл. 21 от уста-
ва на сдружението, както следва: „21. Общото 
събрание се свиква от Управителния съвет по 
негова инициатива или по искане на една трета 
от членовете на сдружението в гр. София – с 
обикновена писмена покана до членовете, 
поставена в офиса по адреса на управлението 
му. Поканата трябва да съдържа датата, часа, 
мястото и дневния ред и по чия инициатива се 
свиква“; 6. разни. Поканват се всички членове 
да присъстват лично или чрез упълномощен 
от тях представител – член на сдружението, 
като упълномощаването се извършва в писмена 
форма. Всички материали по дневния ред са на 
разположение на членовете на общото събрание 
на адреса на управление на сдружението всеки 
делничен ден от 10 до 16 ч., като при поискване 
им се представят безплатно.
7582

68. – Съветът на Адвокатската колегия – Вра-
ца, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗА свиква ре-
довно отчетно-изборно събрание на колегията 
на 28.01.2023 г. (събота) от 8,30 ч. в залата на 
Регионалния инспекторат по образованието (бивш 
БЗНС) – Враца, ул. Софроний Врачански № 6, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на 
адвокатския съвет през отчетната 2022 г.; 2. отчет 
за финансовата дейност на адвокатския съвет за 
2022 г.; 3. доклад за дейността на контролния 

съвет; 4. отчет за дейността на дисциплинар-
ния съд; 5. приемане на бюджета на съвета на 
колегията за финансовата 2023 г.; 6. избор на 
адвокатски съвет, председател на адвокатския 
съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и 
председател на дисциплинарния съд; 7. избор на 
делегати за общото събрание на адвокатите в 
страната; 8. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 81, ал. 4 от ЗА общото събрание ще се 
проведе същия ден от 9,30 ч., на същото място и 
при същия дневен ред. Поканват се членовете на 
колегията да участват лично или чрез писмено 
упълномощен представител.
7568

278. – Адвокатският съвет на Адвокатската 
колегия – Плевен, на основание чл. 81, ал. 2 
от Закона за адвокатурата свиква общо съб-
рание на Адвокатската колегия – Плевен, на 
28.01.2023 г. от 9,30 ч. в конферентната зала 
на хотел „Ростов“ при следния дневен ред: 1. 
отчет за дейността на адвокатския съвет през 
2022 г.; 2. доклад за дейността на контролния 
съвет; 3. отчет за дейността на дисциплинарния 
съд; 4. обсъждане и приемане на бюджета на 
колегията за финансовата 2023 г.; 5. избор на 
делегати за общото събрание на адвокатите от 
страната; 6. разни. При липса на кворум на 
основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се 
проведе същия ден в 10,30 ч., на същото място 
и при същия дневен ред независимо от броя на 
присъстващите членове на колегията.
7610

215. – Адвокатският съвет при Адвокатската 
колегия – Смолян, на основание чл. 81, ал. 2 
от ЗА свиква редовно отчетно общо събрание 
па колегията на 28.01 и 29.01.2023 г. от 9 ч. в 
зала № 1 на Районния съд – Смолян, Съдебна 
палата, при следния дневен ред съгласно чл. 82, 
т. 1, 2, 3, 4 и 6 от ЗА: 1. разглеждане отчета за 
дейността на адвокатския съвет през отчетната 
година; проект на решение: приема отчета за 
дейността; 2. разглеждане доклад на контролния 
сьвет; 3. разглеждане отчет на дисциплинарния 
съд; 4. приемане бюджет на колегията за финан-
совата 2023 г.; 5. избор на делегати за общото 
сьбрание на адвокатите в страната; 6. разни. 
При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 
от ЗА събранието ще се проведе същите дни от 
10 ч., на същото място при същия дневен ред 
независимо от броя на присъстващите членове 
на колегията.
7611

206. – Адвокатският съвет на Адвокатската 
колегия – Хасково, на основание чл. 89, т. 1 
във връзка с чл. 81, ал. 2 от ЗА свиква редовно 
общо отчетно-изборно събрание на колегията на 
28.01.2023 г. и 29.01.2023 г. Събранието ще започне 
работа на 28.01.2023 г. в 9 ч. в комплекс „Фан-
тазия“ – парк Кенана, гр. Хасково, при следния 
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския 
съвет през 2022 г.; 2. доклад на контролния съвет 
за 2022 г.; 3. отчет на дисциплинарния съд за 
2022 г.; 4. приемане на бюджет за 2023 г.; 5. избор 
на делегати за общото събрание на адвокатите 
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в страната, който ще започне непосредствено 
след приключване на работата по предходните 
точки от дневния ред и ще продължи до 15 ч. на 
28.01.2023 г. В случай че в 15 ч. пред изборното 
бюро има негласували избиратели, те се допускат 
до гласуване. Работата на събранието и изборът 
на делегати ще продължат и на 29.01.2023 г. от 
10 до 12 ч. в заседателната зала на адвокатска-
та колегия в гр. Хасково, ул. Хан Кубрат № 8, 
ет. 5. В случай че в 12 ч. пред изборното бюро 
има негласували избиратели, те се допускат до 
гласуване; 6. разни.
7585

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Футболен клуб – Граничар“, с. Кирково, об-
ласт Кърджали, на основание чл. 26, ал. 1, 2 
и 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 17, ал. 1 и 2 от 
устава на сдружението свиква редовно годишно 
общо събрание на членовете на сдружението на 
20.01.2023 г. от 17,30 ч. в с. Кирково, в сградата 
на общината, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на дневния ред; 2. отчет на дейността на 
клуба; 3. отчет на спортно-техническата дейност 
на клуба; 4. избор на нов управителен съвет на 
клуба; 5. избор на нов председател на клуба; 
6. избор на контрольор. Поканват се всички 
членове да присъстват на общото събрание 
лично или чрез упълномощени представители.  
Юридическите лица, членове на сдружението, 
участват в общото събрание чрез законните си 
представители или чрез писмено упълномощени 
за това лица. При липса на кворум на основание 
чл. 20 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото 
събрание ще се проведе същия ден, на същото 
място и при същия дневен ред от 18,30 ч. 
7628

1. – Учредителният комитет на сдружение за 
напояване „Левка“, с. Левка, община Свиленград, 
област Хасково, на основание чл. 10, ал. 4 от ЗСН, 
Заповед № РД-09-1047 от 19.09.2022 г. на министъра 
на земеделието (ДВ, бр. 85 от 2022 г.) и проведено 
на 17.11.2022 г. предварително събрание обявява 
проект за учредяване на сдружение за напоява-
не „Левка“, както следва: 1. предмет на дейност 
на сдружението: експлоатация, поддържане и 
реконструкция на хидромелиоративната инфра-
структура; изграждането на нови напоителни и 
отводнителни системи и съоръжения; доставяне и 
разпределяне на водата за напояване; отвеждане на 
излишните води от земеделските земи; изпълнение 
на агромелиоративни и агротехнически меропри-
ятия за подобряване състоянието на земеделските 
земи; рибовъдство и развъждане на водоплаващи 
птици; 2. територия на сдружението: площ 737,459 
дка, представляваща земеделски земи, годни за 
напояване, намиращи се в землището на с. Левка, 
ЕКАТТЕ 43205, община Свиленград, област Хас-
ково; площта и недвижимите имоти, включени 

в територията на сдружението за напояване, са 
показани в приложените към проекта на устав на 
сдружението скица и списък на собствениците, 
заверени от надзорния орган; 3. водообезпеча-
ването на територията на сдружението ще се 
осъществи от прилежащата хидромелиоративна 
инфраструктура към язовир „Левка“ – съоръже-
ние, публична общинска собственост, с обща 
площ 473 545 кв. м, съставляващ поземлени 
имоти с идентификатори: 43205.22.425 с площ 
329 672 кв. м; 59183.15.515 с площ 139 294 кв. м и 
59183.15.517 с площ 4579 кв. м; 4. учредителното 
събрание ще се проведе на 29.01.2023 г. от 10 ч. 
в с. Левка, община Свиленград, област Хасково, 
ул. Жулио Кюри № 27, при следния дневен ред: 
установяване на това дали са спазени изисква-
нията по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 от Закона за 
сдружения за напояване; вземане на решение по 
отчета на учредителния комитет за освобождава-
нето му от отговорност; вземане на решение за 
учредяване на сдружението и приемане на устава; 
избор на органи на сдружението; при липса на 
кворум второ учредително събрание ще се про-
веде на 19.02.2023 г. от 10 ч. в с. Левка, община 
Свиленград, област Хасково, ул. Жулио Кюри 
№ 27; 5. проектите на учредителните документи 
ще бъдат на разположение на заинтересованите 
лица всеки работен ден от 10 до 17 ч. през пе-
риода от 29.12.2022 г. до 28.01.2023 г. в с. Левка, 
община Свиленград, област Хасково, ул. Жулио 
Кюри № 27.
7569

1. – Съветът на настоятелите на „Училищно 
настоятелство на 83. ОУ „Елин Пелин“, с. Пан-
чарево, област София-град, на основание чл. 26 
от ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 2, изр. второ от устава на 
настоятелството свиква редовно общо събрание 
на членовете на 13.01.2023 г. в 18,30 ч. в София, 
с. Панчарево, п.к. 1137, ул. Елин Пелин № 21, при 
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на съвета 
на настоятелите (СН) за периода 2018 – 2022 г.; 2. 
освобождаване на членовете на СН от отговорност 
за дейността им за отчетния период; 3. избор 
на нов съвет на настоятелите (СН) и контролен 
съвет на училищното настоятелство; 4. промяна 
в устава на училищното настоятелство; 5. разни. 
При липса на кворум на основание чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия 
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен 
ред и условия за провеждане и участие независи-
мо от броя на явилите се членове. Материалите 
по дневния ред ще бъдат на разположение на 
членовете на настоятелството след 21.11.2022 г. 
всеки работен ден от 9 до 17 ч. в седалището на 
настоятелството в София, с. Панчарево, п.к. 1137, 
ул. Елин Пелин № 21, и могат да бъдат получени 
от всеки един от тях.
7570


