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Министерски съвет
Постановление № 345 от 9 декември
2020 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2020 г. за изпла
щане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни, общински и част
ни училища през 2020 г., приета с Пос
тановление № 50 на Министерския
съвет от 2020 г.
Постановление № 346 от 9 декември
2020 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за осигуряване на
ефективни противоепидемични мерки
за превенция и ограничаване разпрос
транението на COVID-19 в училищата
и в центровете за специална образо
вателна подкрепа за сметка на ико
номии на разходи и/или трансфери по
бюджетите на други първостепенни
разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 г.
Постановление № 347 от 9 декем
ври 2020 г. за одобряване на допълни
телни разходи по бюджета на Минис
терството на вътрешните работи
за сметка на икономии на разходи по
бюджетите на други първостепенни
разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 г.
Постановление № 348 от 9 декември
2020 г. за одобряване на допълнител
ни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Постановление № 349 от 9 декем
ври 2020 г. за одобряване на допълни
телни разходи по бюджета на Минис
терството на вътрешните работи
за 2020 г.
Постановление № 350 от 10 декем
ври 2020 г. за одобряване на вътреш
нокомпенсирани промени на утвърде
ните разходи по области на полити
ки/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за 2020 г.
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 Постановление № 351 от 10 декем
ври 2020 г. за одобряване на допълни
телни трансфери по бюджетите на
общините за 2020 г. за допълнител
но финансиране за новите защитени
детски градини и защитени училища,
одобрени с Решение № 857 на Минис
терския съвет от 26 ноември 2020 г.
за приемане на списък със защитените
детски градини и защитените учили
ща в Република България за учебната
2020/2021 година, и за финансиране на
обхванатите в задължителното пред
училищно образование деца, навършили
4-годишна възраст
 Постановление № 352 от 10 декем
ври 2020 г. за одобряване на допълни
телни разходи/трансфери от резерва
по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Зако
на за държавния бюджет на Републи
ка България за 2020 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предот
вратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия
 Постановление № 353 от 10 декем
ври 2020 г. за одобряване на допълни
телни разходи по бюджета на Минис
терството на образованието и науката за 2020 г.
 Постановление № 354 от 10 декем
ври 2020 г. за изменение на Постанов
ление № 88 на Министерския съвет
от 2018 г. за одобряване на допълни
телни плащания по бюджета на Ми
нистерството на здравеопазването за
2018 г. за предоставяне на безлихвена
възмездна финансова помощ на „Мно
гопрофилна болница за активно лече
ние – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца,
и на „Многопрофилна болница за ак
тивно лечение – Проф. д-р Параскев
Стоянов“ – АД, гр. Ловеч
 Постановление № 355 от 10 декем
ври 2020 г. за одобряване на промени по
бюджета на Министерството на здра
веопазването за 2020 г. във връзка с
увеличаване на капитала на търговско
дружество
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 Постановление № 356 от 10 декем
ври 2020 г. за одобряване на допълни
телни трансфери за покриване на не
изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2020 г.
19
 Постановление № 357 от 10 декем
ври 2020 г. за одобряване на допълни
телни разходи по бюджета на Минис
терството на образованието и науката за 2020 г.
19
 Постановление № 358 от 10 декем
ври 2020 г. за извършване на промени
на утвърдените със Закона за държав
ния бюджет на Република България за
2020 г. максимални размери на анга
жиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2020 г. по бюдже
та на Министерството на транспор
та, информационните технологии и
съобщенията
20
 Постановление № 359 от 10 декем
ври 2020 г. за извършване на промени
на утвърдените със Закона за държав
ния бюджет на Република България за
2020 г. максимални размери на ангажи
ментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2020 г. по бюджета
на Министерството на икономиката 20
 Постановление № 360 от 10 декем
ври 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
21
 Постановление № 361 от 10 декем
ври 2020 г. за одобряване на допълни
телни разходи по бюджета на Минис
терството на регионалното развитие
и благоустройството за 2020 г. за из
пълнение на обекти за подобряването
на водоснабдителната инфраструк
тура в община Севлиево и в община
Габрово
28
 Постановление № 362 от 10 декем
ври 2020 г. за одобряване на допълни
телен трансфер по бюджета на Наци
оналната здравноосигурителна каса
за 2020 г.
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 Постановление № 363 от 10 декем
ври 2020 г. за одобряване на промени
по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г. във връзка
с увеличаване на капитала на търговско дружество
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 Постановление № 364 от 10 декем
ври 2020 г. за одобряване на промени
по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г. във връзка
с увеличаване на капитала на търговско дружество
30
Министерство
на земеделието, храните и горите
 Правилник за организацията на дей
ността на Националния съвет по
храните
30
Министерство
на отбраната
 Правилник за изменение и допълне
ние на Правилника за устройството и
дейността на Висшето военноморско
училище „Никола Йонков Вапцаров“
33
Министерство
на здравеопазването
 Наредба за допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за условията, реда, ме
ханизма и критериите за заплащане
от Националната здравноосигурител
на каса на лекарствени продукти, ме
дицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, догова
ряне на отстъпки и възстановяване
на превишените средства при прила
гане на механизъм, гарантиращ пред
видимост и устойчивост на бюджета
на НЗОК
37
Министерство
на земеделието, храните и горите
Министерство
на околната среда и водите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 37 от 2008 г. за полз
ването на язовирите – държавна соб
ственост, в рибностопанско отно
шение и правилата за извършване на
стопански, любителски риболов и аква
култури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за
рибарството и аквакултурите
38
Върховен
административен съд
 Определение от 2 септември 2020 г.
по административно дело № 9163 от
2020 г.
47
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“, по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г.
(2) Със сумата 52 110 лв. да се увеличи
показателят по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличи по
казателят по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните вза
имоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за изплащане на стипен
дии по Програмата на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни, общински
и частни училища през 2020 г., приета с Пос
тановление № 50 на Министерския съвет от
2020 г. (ДВ, бр. 30 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 101 925 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските и
частните училища и на учениците от държавни
те училища, финансирани от Министерството
на образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 80 190 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюд жета на Министерството на
образованието и науката – 21 735 лв., в т. ч.
за трансфер за Техническия университет –
София, 405 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2,
т. 1 се предоставят по бюджетите на общи
ните от централния бюджет под формата на
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по цен
тралния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 21 330 лв. да се уве
личат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос
нование чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a
от Закона за публичните финанси и чл. 2
от Постановление № 50 на Министерския
съвет от 2020 г. за приемане на Програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища
през 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и нау
ката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане на стипендии на ученици по раз
дел ІІ на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 г.
Община

Област

Благоевград

Благоевград

Бургас
Варна

Средства за стипендии на уче Средства за стипендии на
ници от общински училища ученици от частни училища
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

810

810

Бургас

4 860

4 860

Варна

12 960

12 960

Велико Търново Велико Търново
Враца

Враца

Габрово
Добрич

3 645

810

4 455

540

540

Габрово

1 215

1 215

Добрич

540

540

С Т Р.
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Средства за стипендии на уче Средства за стипендии на
ници от общински училища ученици от частни училища
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Ловеч

Ловеч

810

810

Панагюрище

Пазарджик

675

675

Пещера

Пазарджик

405

405

Перник

Перник

810

810

Плевен

Плевен

3 510

3 510

Пловдив

Пловдив

5 940

5 940

Разград

Разград

810

810

Русе

Русе

2 295

2 295

Столична

София-град

Елин Пелин

София област

810

810

Костинброд

София област

810

810

Казанлък

Стара Загора

405

405

Стара Загора

Стара Загора

1 620

1 620

Харманли

Хасково

675

675

Хасково

Хасково

135

135

Шумен

Шумен

2 430

2 430

Ямбол

Ямбол

540

540

Общо:

30 240

77 490

1 890

2 700

32 130

80 190

9370

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за осиг у ряване на ефективни
противоепидемични мерки за превенция и
ограничаване разпространението на COVID-19
в училищата и в центровете за специална об
разователна подкрепа за сметка на икономии
на разходи и/или трансфери по бюджетите на
други първостепенни разпоредители с бюджет
по държавния бюджет за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разхо
ди/трансфери в размер до 16 872 440 лв. за
осигу ряване на ефективни противоепиде
мични мерки за превенция и ограничаване
разпространението на COVID-19 в училищата
и центровете за специална образователна
подкрепа, както следва:
1. по бюджетите на общините за 2020 г. –
12 234 237 лв., разпределени съгласно при
ложението;
2. по бюджета на Министерството на мла
дежта и спорта за 2020 г. – 85 447 лв.;
3. по бюджета на Министерството на кул
турата за 2020 г. – 206 304 лв.;

4. по бюджета на Министерството на обра
зованието и науката за 2020 г. – 4 346 199 лв.,
в т. ч. за трансфер за Техническия универси
тет – София, 25 728 лв.;
5. по бюджета на Министерството на пра
восъдието за 2020 г. – 253 лв.
(2) Допълнителните разходи/трансфери
по ал. 1 се предоставят за подпомагане на
бюджетите на държавните и общинските учи
лища и центрове за специална образователна
подкрепа и се разходват за мерки и дейности,
свързани с превенция и ограничаване раз
пространението на COVID-19 и разширяване
на възможностите за електронно обучение, в
т.ч. за дезинфекционни материали, уреди за
пречистване на въздух, преносими компютри
и други. Разпределението на средствата по
образователни институции се публикува на
интернет страницата на Министерството на
образованието и науката.
Чл. 2. Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 1, т. 1 се предоставят по бюджетите на
общините от централния бюджет под фор
мата на обща субсидия за делегираните от
държавата дейности.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на спорта за учащи и спорта в сво
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бодното време“, бюджетна програма „Спорт
за учащи“, по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2020 г.
(2) Увеличава бюджетното взаимоотно
шение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на младежта и спорта за
2020 г. с 85 447 лв.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено обра
зование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“,
по бюджета на Министерството на културата
за 2020 г.
(2) Увеличава бюджетното взаимоотно
шение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на културата за 2020 г. с
206 304 лв.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 5. (1) Със сумата 4 320 471 лв. да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Училищно
образование“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2020 г.
(2) Увеличава бюджетното взаимоотно
шение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2020 г. с 4 346 199 лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на изпълнение на наказанията“,
бюджетна програма „Затвори – изолация на
правонарушителите“, по бюджета на Минис
терството на правосъдието за 2020 г.
(2) Увеличава бюджетното взаимоотно
шение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на правосъдието за 2020 г.
с 253 лв.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 7. (1) Намалява утвърдените разходи по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

за 2020 г. по „Политика в областта на транс
порта“ с 8 037 230 лв., както следва:
1. по бюджетна програма „Организация,
управление на транспорта, осигуряване на
безопасност, сигурност и екологосъобразност“
с 4 813 430 лв., от тях разходи за персонал
737 000 лв.;
2. по бюджетна програма „Търсене и спа
сяване във водния и въздушния транспорт“
с 3 223 800 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотно
шение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията за 2020 г.
с 8 037 230 лв.
(3) Със сумата 7 231 230 лв. да се намалят
показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 8. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Националния статистически
институт за 2020 г. по функционална област
„Безпристрастна, обективна, навременна и
точна информация за състоянието на Репуб
лика България“ с 2 000 000 лв., както следва:
1. по бюджетна програма „Национална
статистическа програма“ със 700 000 лв.;
2. по бюджетна програма „Преброяване
2021“ с 1 300 000 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотно
шение на централния бюджет с бюджета
на Националния статистически институт за
2020 г. с 2 000 000 лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят
показателите по чл. 33, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 9. (1) Намалява утвърдените разходи по
бюджета на Държавната агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ за 2020 г. по
„Политика в областта на държавните резерви,
военновременните запаси и задължителните
запаси от нефт и нефтопродукти“, бюджетна
програма „Държавни резерви и военновре
менни запаси“, с 1 500 000 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотно
шение на централния бюджет с бюджета на
Държавната агенция „Държавен резерв и воен
новременни запаси“ за 2020 г. с 1 500 000 лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят
показателите по чл. 40, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 10. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Комисията за енергийно и
водно регулиране за 2020 г. по функционална
област „Държавна регулация в енергетиката
и ВиК сектора“ с 670 000 лв.
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(2) Намалява бюджетното взаимоотно
шение на централния бюджет с бюджета на
Комисията за енергийно и водно регулиране
за 2020 г. с 670 000 лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят
показателите по чл. 37, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 11. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Министерството на енергети
ката за 2020 г. с 2 483 677 лв., както следва:
1. по „Политика в областта на устойчивото
и конкурентоспособно енергийно развитие“,
бюджетна програма „Сигурност при енер
госнабдяването и при управление на РАО и
ИЕЯС“, с 2 183 677 лв.;
2. по бюджетна програма „Администрация“
с 300 000 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотно
шение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на енергетиката за 2020 г. с
2 483 677 лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят
показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 12. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Държавна агенция „Разузна
ване“ за 2020 г. по „Политика в областта на
информационно-аналитичното обезпечаване
на държавното ръководство, подпомагащо
процеса на вземане на решения с цел защита
на националната сигурност и интересите на
Република България“, бюджетна програма
„Разузнаване“, със 181 533 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотно
шение на централния бюджет с бюджета на
Държавна агенция „Разузнаване“ за 2020 г.
със 181 533 лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят
показателите по чл. 32, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 13. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Министерството на икономи
ката за 2020 г. с 2 000 000 лв., както следва:
1. по „Политика в областта на устойчивото
икономическо развитие и конкурентоспособ
ност“, бюджетна програма „Преструктуриране
и ефективно управление на държавната соб
ственост“, с 200 000 лв.;
2. по „Политика в областта на ефективното
външноикономическо сътрудничество“, бю
джетна програма „Реализация на експортния
потенциал и участие на търговската политика
на Европейския съюз“, с 1 600 000 лв.;
3. по бюджетна програма „Администрация“
с 200 000 лв.
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(2) Намалява бюджетното взаимоотно
шение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на икономиката за 2020 г. с
2 000 000 лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят
показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 14. Министърът на образованието и
науката, министърът на младежта и спорта,
министърът на културата, министърът на
правосъдието, министърът на енергетиката,
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, министърът на
икономиката и председателите на Нацио
налния статистически институт, Комисията
за енергийно и водно регулиране, Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“ и Държавна агенция „Разузнаване“ да
извършат съответните промени по бюджети
те си за 2020 г. и да уведомят министъра на
финансите.
Чл. 15. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по централния
бюджет, включително по бюджетните вза
имоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 102 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. във връзка
с чл. 55а и чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на разпоредителите с бюджет по
чл. 14 и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери
по бюджетите на общините
Община

Област

Средства
(в лв.)

Банско

Благоевград

26 216

Белица

Благоевград

26 864

Благоевград

Благоевград

169 509

Гоце Делчев

Благоевград

81 232

Гърмен

Благоевград

42 615

Кресна

Благоевград

10 850

Петрич

Благоевград

114 206
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Област

Средства
(в лв.)

ВЕСТНИК
Община

С Т Р. 7
Област

Средства
(в лв.)

Разлог

Благоевград

41 595

Белоградчик

Видин

11 667

Сандански

Благоевград

80 283

Бойница

Видин

2 257

Сатовча

Благоевград

43 640

Брегово

Видин

7 558

Симитли

Благоевград

34 385

Видин

Видин

102 521

Струмяни

Благоевград

4 329

Грамада

Видин

1 972

Хаджидимово

Благоевград

29 612

Димово

Видин

19 965

Якоруда

Благоевград

22 714

Кула

Видин

9 700

Айтос

Бургас

50 604

Макреш

Видин

1 346

Бургас

Бургас

437 602

Ново село

Видин

7 047

Камено

Бургас

15 422

Ружинци

Видин

15 007

Карнобат

Бургас

54 686

Чупрене

Видин

3 561

Малко Търново Бургас

4 715

Борован

Враца

12 052

Несебър

Бургас

41 380

Бяла Слатина

Враца

54 479

Поморие

Бургас

43 166

Враца

Враца

143 147

Приморско

Бургас

8 364

Козлодуй

Враца

43 753

Руен

Бургас

61 241

Созопол

Бургас

22 584

Криводол

Враца

20 016

Средец

Бургас

24 705

Мездра

Враца

37 637

Сунгурларе

Бургас

22 952

Мизия

Враца

13 379

Царево

Бургас

15 292

Оряхово

Враца

20 961

Аврен

Варна

16 571

Роман

Враца

11 375

Аксаково

Варна

39 364

Хайредин

Враца

12 689

Белослав

Варна

27 141

Габрово

Габрово

84 282

Бяла

Варна

9 919

Дряново

Габрово

8 323

Варна

Варна

605 215

Севлиево

Габрово

54 894

Ветрино

Варна

14 495

Трявна

Габрово

10 870

Вълчи дол

Варна

27 806

Балчик

Добрич

33 340

Девня

Варна

15 609

Генерал Тошево Добрич

15 432

Долни чифлик

Варна

44 495

Добрич

Добрич

129 447

Добрич

28 257

Дългопол

Варна

36 355

Добричка

Провадия

Варна

63 777

Каварна

Добрич

21 537

Суворово

Варна

23 105

Крушари

Добрич

9 921

Тервел

Добрич

19 499

Шабла

Добрич

9 308

Ардино

Кърджали

13 882

Джебел

Кърджали

16 387

Кирково

Кърджали

39 321

Крумовград

Кърджали

30 755

Кърджали

Кърджали

118 783

Велико Търново Велико Търново

136 919

Горна
Оряховица

Велико Търново

54 386

Елена

Велико Търново

16 307

Златарица

Велико Търново

7 915

Лясковец

Велико Търново

10 333

Павликени

Велико Търново

37 559

Полски
Тръмбеш

Велико Търново

19 634

Момчилград

Кърджали

22 701

Свищов

Велико Търново

46 683

Черноочене

Кърджали

14 719

Стражица

Велико Търново

18 002

Бобов дол

Кюстендил

9 334

Сухиндол

Велико Търново

6 041

Бобошево

Кюстендил

1 945
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Дупница

Кюстендил

Кочериново
Кюстендил

Средства
(в лв.)
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Община

Област

Средства
(в лв.)

85 917

Перник

Перник

133 228

Кюстендил

4 500

Радомир

Перник

20 705

Кюстендил

80 541

Трън

Перник

4 239

Невестино

Кюстендил

3 102

Белене

Плевен

12 498

Рила

Кюстендил

2 925

Гулянци

Плевен

25 553

Сапарева баня

Кюстендил

6 773

Трекляно

Кюстендил

1 954

Долна
Митрополия

Плевен

33 020

Априлци

Ловеч

3 238

Долни Дъбник

Плевен

28 945

Летница

Ловеч

6 659

Искър

Плевен

10 905

Ловеч

Ловеч

88 081

Левски

Плевен

29 144

Луковит

Ловеч

44 466

Никопол

Плевен

15 555

Тетевен

Ловеч

43 824

Плевен

Плевен

213 011

Троян

Ловеч

47 531

Пордим

Плевен

11 295

Угърчин

Ловеч

13 058

Червен бряг

Плевен

57 454

Ябланица

Ловеч

21 383

Кнежа

Плевен

34 481

Берковица

Монтана

31 424

Асеновград

Пловдив

104 542

Бойчиновци

Монтана

13 038

Брезово

Пловдив

17 013

Брусарци

Монтана

11 866

Калояново

Пловдив

12 032

Вълчедръм

Монтана

19 123

Карлово

Пловдив

84 157

Кричим

Пловдив

14 506

Вършец

Монтана

12 559

Лъки

Пловдив

3 047

Георги
Дамяново

Монтана

7 368

„Марица“

Пловдив

37 988

Лом

Монтана

54 264

Перущица

Пловдив

8 968

Медковец

Монтана

10 883

Пловдив

Пловдив

621 507

Монтана

Монтана

81 093

Първомай

Пловдив

47 659

Чипровци

Монтана

1 957

Раковски

Пловдив

46 570

Якимово

Монтана

5 570

„Родопи“

Пловдив

31 626

Батак

Пазарджик

15 423

Садово

Пловдив

29 141

Белово

Пазарджик

8 194

Стамболийски

Пловдив

27 551

Брацигово

Пазарджик

6 020

Съединение

Пловдив

5 297

Велинград

Пазарджик

77 870

Хисаря

Пловдив

18 815

Куклен

Пловдив

12 806

Лесичово

Пазарджик

6 558

Сопот

Пловдив

14 717

Пазарджик

Пазарджик

170 946

Завет

Разград

22 929

Панагюрище

Пазарджик

30 631

Исперих

Разград

46 643

Пещера

Пазарджик

26 116

Кубрат

Разград

30 139

Ракитово

Пазарджик

29 195

Лозница

Разград

21 989

Септември

Пазарджик

45 108

Разград

Разград

114 227

Стрелча

Пазарджик

7 399

Самуил

Разград

12 562

Сърница

Пазарджик

16 670

Цар Калоян

Разград

10 019

Брезник

Перник

9 405

Борово

Русе

4 762

Земен

Перник

1 892

Бяла

Русе

16 411

Ковачевци

Перник

646

Ветово

Русе

26 433
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Област

Средства
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Две могили

Русе

Иваново

Русе

5 354

Русе

Русе

233 651

Сливо поле

Русе

11 470

Ценово

Русе

5 565

Алфатар

Силистра

3 143

Главиница

Силистра

16 660

Братя Даскалови Стара Загора

13 495

Дулово

Силистра

54 268

Гурково

Стара Загора

11 965

Кайнарджа

Силистра

18 984

Силистра

Силистра

68 484

Гълъбово

Стара Загора

27 695

Ситово

Силистра

11 201

Казанлък

Стара Загора

119 088

Тутракан

Силистра

24 106

Мъглиж

Стара Загора

23 683

Котел

Сливен

27 368

Николаево

Стара Загора

13 020

Нова Загора

Сливен

59 687

Опан

Стара Загора

3 524

Сливен

Сливен

202 785

Павел баня

Стара Загора

34 132

Твърдица

Сливен

27 628

Раднево

Стара Загора

31 643

Баните

Смолян

9 637

Стара Загора

Стара Загора

249 767

Борино

Смолян

4 161

Чирпан

Стара Загора

43 713

Девин

Смолян

22 976

Антоново

Търговище

10 281

Доспат

Смолян

18 366

Омуртаг

Търговище

28 403

Златоград

Смолян

21 207

Опака

Търговище

11 721

Мадан

Смолян

25 575

Попово

Търговище

48 721

Неделино

Смолян

7 782

Търговище

Търговище

84 097

Рудозем

Смолян

21 727

Димитровград

Хасково

71 171

Смолян

Смолян

77 758

Ивайловград

Хасково

15 578

Чепеларе

Смолян

20 253

Любимец

Хасково

15 375

Столична

София-град

Маджарово

Хасково

5 270

Антон

София област

2 257

Минерални бани Хасково

6 699

Божурище

София област

11 796

Ботевград

София област

47 370

Годеч

София област

5 810

Горна Малина

София област

13 387

Долна баня

София област

12 862

Драгоман

София област

5 145

Елин Пелин

София област

41 926

Етрополе

София област

30 743

Златица

София област

15 030

Ихтиман

София област

32 246

Копривщица

София област

Костенец

1 792 498

Правец

София област

27 864

Самоков

София област

68 991

Своге

София област

23 031

Сливница

София област

20 176

Чавдар

София област

2 631

Челопеч

София област

5 384

Свиленград

Хасково

38 783

Симеоновград

Хасково

16 455

Стамболово

Хасково

19 487

Тополовград

Хасково

21 350

Харманли

Хасково

37 801

Хасково

Хасково

174 560

Велики Преслав Шумен

17 972

Венец

Шумен

11 546

Върбица

Шумен

20 500

7 690

Каолиново

Шумен

22 617

София област

29 189

Каспичан

Шумен

15 607

Костинброд

София област

25 044

Никола Козлево Шумен

18 593

Мирково

София област

3 386

Нови пазар

Шумен

43 081

Пирдоп

София област

9 063

Смядово

Шумен

7 815
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Община

Област

Средства
(в лв.)

Хитрино

Шумен

5 818

Шумен

Шумен

159 344

Болярово

Ямбол

3 970

Елхово

Ямбол

29 855

Стралджа

Ямбол

19 637

„Тунджа“

Ямбол

22 348

Ямбол

Ямбол

123 041

ОБЩО:

12 234 237

9371

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за сметка на икономии на разходи по
бюджетите на други първостепенни разпо
редители с бюджет по държавния бюджет
за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 5 000 000 лв. по бюджета на Минис
терството на вътрешните работи за 2020 г. за
закупуване на апаратура и други медицински
изделия за Медицинския институт на МВР,
необходими за диагностика, лечение и про
следяване на пациенти с COVID-19 и други
съпътстващи заболявания.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по „Политика в областта на уп
равлението и развитието на системата на
Министерството на вътрешните работи“, бю
джетна програма „Медицинско обслужване“
по бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2020 г.
(3) Увеличава бюджетното взаимоотно
шение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на вътрешните работи за
2020 г. с 5 000 000 лв.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 2. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Народното събрание за 2020 г.
с 1 934 000 лв., в т. ч. показател „Персонал“
с 431 000 лв., както следва:
1. по функционална област „Представи
телен и ефективен парламент“, програма
„Нормативно определени разходи, съгласно
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание“ с 971 300 лв., в т. ч.
показател „Персонал“ с 431 000 лв.;
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2. по функционална област „Представителен
и ефективен парламент“, програма „Парла
ментарна дипломация“ с 662 700 лв.;
3. по функционална област „Осигуряващи
дейности“, програма „Административно об
служване“ със 100 000 лв.;
4. по функционална област „Съпътстваща
дейност“, програма „Икономически и социален
диалог“ с 200 000 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотно
шение на централния бюджет с бюджета на
Народното събрание за 2020 г. с 1 934 000 лв.
(3) Със сумата 1 503 000 лв. да се нама
лят показателите по чл. 3, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на съдебната власт за 2020 г. с
1 000 000 лв., в частта на бюджета на Висшия
съдебен съвет.
(2) Намалява бюджетното взаимоотно
шение на централния бюджет с бюджета на
съдебната власт за 2020 г. с 1 000 000 лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят
показателите по чл. 2, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 4. (1) Намалява утвърдените разходи по
бюджета на Администрацията на президента
за 2020 г. по функционална област „Осъщест
вяване на конституционните правомощия на
президента на Република България“, бюджетна
програма „Подпомагане и осигуряване дей
ността на президента и вицепрезидента на
Република България при изпълнение на кон
ституционните и законовите им правомощия“
с 1 665 000 лв., в т. ч. показател „Персонал“
със 156 000 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотно
шение на централния бюджет с бюджета на
Администрацията на президента за 2020 г. с
1 665 000 лв.
(3) Със сумата 1 509 000 лв. да се нама
лят показателите по чл. 5, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 5. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Сметната палата за 2020 г. с
401 000 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотно
шение на централния бюджет с бюджета на
Сметната палата за 2020 г. с 401 000 лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят
показателите по чл. 4, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 6. Министърът на вътрешните работи,
председателят на Народното събрание, Вис
шият съдебен съвет, главният секретар на
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президента на Република България и пред
седателят на Сметната палата да извършат
съответните промени по бюджетите си за
2020 г. и да уведомят министъра на финансите
за извършените от тях промени.
Чл. 7. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по централния
бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 102 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. във връзка с
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи,
председателя на Народното събрание, Висшия
съдебен съвет, главния секретар на президен
та на Република България и председателя на
Сметната палата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9372

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в
размер на 21 000 000 лв. по бюджета на Минис
терството на отбраната за 2020 г. за осигуряване
на първото авансово плащане по Договора
между Министерството на отбраната и „FR.
Lürssen Werft GmbH & Co. KG“ за реализация
на Актуализирания проект за инвестиционен
разход „Придобиване на многофункционален
модулен патрулен кораб за ВМС“.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централ
ния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на отбранителните способности“, бюджетна
програма „Управление на инвестиционни
проекти“, по бюджета на Министерството на
отбраната за 2020 г.
(2) Със сумата 984 000 000 лв. да се уве
личат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
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Чл. 3. Заместник министър-председателят
по обществения ред и сигурността и минис
тър на отбраната да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството на
отбраната за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9373

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разхо
ди за персонал в размер 23 000 000 лв. по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2020 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по показател „Персонал“,
както следва:
1. „Политика в областта на противодейс
твието на престъпността и опазването на
обществения ред“, бюджетна програма „Про
тиводействие на престъпността, опазване на
обществения ред и превенция“ – 13 541 000 лв.;
2. „Политика в областта на защитата на
границите и контрол на миграционните про
цеси“, бюджетна програма „Граничен контрол,
охрана на държавната граница, регулиране
и конт рол на миграционните процеси“ –
3 286 000 лв.;
3. „Политика в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населе
нието при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ – 3 898 000 лв.;
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4. „Политика в областта на управлението и
развитието на системата на Министерството
на вътрешните работи“ – 2 275 000 лв.:
а) бюджетна програма „Информационно
осигуряване и административно обслужване“ –
1 590 000 лв.;
б) бюджетна програма „Медицинско об
служване“ – 428 000 лв.;
в) бюджетна програма „Научни изследвания
и разработки, обучение и квалификация“ –
257 000 лв.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 76, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
9 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9374

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани про
мени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на транспорта, информацион
ните технологии и съобщенията за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява вътрешнокомпенси
рани промени на утвърдените разходи по
области на политики/бюджетни програми по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2020 г., както следва:
1. намаляване на у твърдените разходи
по „Политика в областта на транспорта“ с
1 006 243 лв., в т.ч. по програми:
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а) увеличаване на утвърдените разходи по
бюджетна програма „Развитие и поддръжка на
транспортната инфраструктура“ с 21 880 лв.;
б) намаляване на утвърдените разходи по
бюджетна програма „Организация, управление
на транспорта, осигуряване на безопасност, си
гурност и екологосъобразност“ с 1 028 123 лв.,
в т.ч. показател „Персонал“ със 74 000 лв.;
2. намаляване на у твърдените разходи
по „Политика в областта на съобщенията и
информационните технологии“, по бюджетна
програма „Развитие на съобщенията и ин
формационните технологии“ със 181 788 лв.,
в т.ч. увеличаване на показател „Персонал“
със 76 000 лв.;
3. увеличаване на утвърдените разходи
по бюджетна програма „Административно
обслужване, медицинска и психологическа
експертиза“ с 1 188 031 лв., в т.ч. намаляване
на показател „Персонал“ с 2000 лв.
(2) По бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2020 г., по „Политика в
областта на транспорта“, бюджетна програма
„Развитие и поддръжка на транспортната ин
фраструктура“, да се създадат администрирани
разходни параграфи „Съпътстващи разходи по
проект „Изграждане на нов комбиниран мост
между градовете Видин-Калафат“ в размер на
4755 лв. и „Съпътстващи разходи по проект
„Пътна връзка за летище София“ с обхват
от бул. Брюксел до ул. Мими Балканска в
размер 17 125 лв.
Чл. 2. Министърът на транспорта, инфор
мационните технологии и съобщенията да
извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2020 г., като уведоми за това министъра
на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държав
ния бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, инфор
мационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9382
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2020 г. за
допълнително финансиране за новите защи
тени детски градини и защитени училища,
одобрени с Решение № 857 на Министерския
съвет от 26 ноември 2020 г. за приемане на
списък със защитените детски градини и
защитените училища в Република България
за учебната 2020/2021 година, и за финан
сиране на обхванатите в задължителното
предучилищно образование деца, навършили
4-годишна възраст
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс
фери в размер 79 575 лв., разпределени по
бюджетите на общините за 2020 г. съгласно
приложението, предназначени за:
1. допълнително финансиране за новите
защитени детски градини и защитени училища,
одобрени с Решение № 857 на Министерския
съвет от 2020 г. за приемане на списък със
защитените детски градини и защитените
училища в Република България за учебната
2020/2021 година – 47 246 лв.;
2. финансиране на обхванатите в задъл
жителното предучилищно образование деца,
навършили 4-годишна възраст – 32 329 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят, както следва:
1. за сметка на намаление на утвърдените
разходи по „Политика в областта на всеоб
хватното, достъпно и качествено предучи
лищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Училищно
образование“, по бюджета на Министерство
то на образованието и науката за 2020 г. –
47 246 лв.;
2. за сметка на предвидените разходи
по централния бюджет за финансиране на
разширяването на достъпа и обхващането в
задължителното предучилищно образование
на децата, навършили 4-годишна възраст –
32 329 лв.
(3) Допълнителните трансфери се предоста
вят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за де
легираните от държавата дейности, като тези
по чл. 1, ал. 1, т. 1 са за сметка на намаление
на бюджетното взаимоотношение на централ
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ния бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните вза
имоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос
нование чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси, чл. 54 и
чл. 282, ал. 14, т. 3 от Закона за предучилищ
ното и училищното образование, чл. 3 и 4
от Постановление № 121 на Министерския
съвет от 2017 г. за приемане на критерии за
определяне на защитените детски градини и
защитените училища и на условия и ред за
тяхното допълнително финансиране, чл. 101
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г. във връзка с § 16 и 17 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за предучилищното и училищното образо
вание (ДВ, бр. 82 от 2020 г.) и § 17, ал. 2 от
заключителните разпоредби на Постановление
№ 287 на Министерския съвет от 2020 г. за
изменение и допълнение на Наредбата за фи
нансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование,
приета с Постановление № 219 на Министер
ския съвет от 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.
№
по
ред

Община

Област

Допълнителни сред
ства за новите защи
тени детски градини
и защитени училища

Средства за финанси
ране на обхванатите в
задължителното пред
у чилищно образова
ние деца, на върш и л и
4-годишна възраст

Общо
средства
(лв.)

1. Аксаково

Варна

2. Долни чифлик

Варна

3 714

3 714

3. Дългопол

Варна

2 115

2 115

4. Елена

Велико Търново

5. Ружинци

Видин

6. Чупрене

Видин

5 448

7. Кирково

Кърджали

3 846

8. Момчилград

Кърджали

5 448

5 448

9. Черноочене

Кърджали

4 166

4 166

3 778

4 807

3 778

4 807
1 152

1 152
5 448

5 487

9 333

10. Монтана

Монтана

9 950

9 950

11. Сърница

Пазарджик

1 755

1 755

12. Кубрат

Разград

2 468

2 468

13. Бяла

Русе

1 910

1 910

14. Твърдица

Сливен

4 487

4 487

15. Антон

София област

1 923

1 923

16. Елин Пелин

София област

5 128

5 128

17. Своге

София област
Общо:

11 993
47 246

11 993
32 329

79 575

9383

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2020 г. за непредви
дени и/или неотложни разходи за предот
вратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разхо
ди/трансфери за 2020 г. за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия в общ размер 22 208 189 лв., раз
пределени, както следва:
1. разходи по бюджета на Министерски
съвет в общ размер 19 434 лв., от които:
а) на областния управител на област Стара
Загора за разплащане на разходи на „Мини
Марица Изток“ – ЕАД, и „ТЕЦ Мини Марица

Изток 2“ – ЕАД, извършени за потушаване
на пожар в землището на с. Полски градец,
община Раднево – 16 842 лв.;
б) на областния управител на област Хас
ково за разплащане на разходи за овладяване
на бедствено положение на територията на
общините Тополовград, Харманли, Хасково,
Димитровград и Свиленград, през август
2020 г. – 2 592 лв.;
2. разходи по бюджета на Министерството
на вътрешните работи в общ размер 398 932 лв.,
от които:
а) за разплащане на разходи, извършени
от структурите на ГДПБЗН при участието
им в овладяване на възникнали бедствия и
извънредни ситуации в периода март – юли
2020 г. – 84 777 лв.;
б) за разплащане на разходи, извършени от
структурите на ГДПБЗН при участието им в
овладяване на възникнали бедствия и извън
редни ситуации в периода юни – септември
2020 г. – 274 359 лв.;
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в) за разплащане на разходи, извършени
от структурите на ГДГП при участието им
в овладяването на възникнали бедствия и
извънредни ситуации през август 2020 г. –
9 704 лв.;
г) за разплащане на разходи, извършени от
структурите на ГДПБЗН при участието им в
овладяване на възникнали бедствия и извън
редни ситуации в периода август – септември
2020 г. – 30 092 лв.;
3. разходи по бюджета на Министерството
на земеделието, храните и горите за спасителни
и неотложни аварийни работи на отводнителен
канал „Дели арк“, от км 0+000 до км 4+000,
в землищата на с. Сарая и с. Ивайло, община
Пазарджик – 204 038 лв.;
4. разходи по бюджета на Министерството
на отбраната за неутрализиране на невзривени
бойни припаси на територията на страната,
разходи, свързани с разпространението на
COVID-19 и др., в общ размер 57 142 лв., от
които:
а) за М и н ис т ерс т во т о на о т бра ната –
56 351 лв., в т.ч. 29 930 лв. за „Персонал“ и
26 421 лв. за „Издръжка“;
б) трансфер за НВУ „В. Левски“ – 791 лв.,
в т.ч. 322 лв. за „Персонал“ и 469 лв. за „Из
дръжка“;
5. разходи по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията в общ размер 565 767 лв., от
които:
а) за възстановяване на движението по
железни я път от 1-ви до 4-ти коловоз и
стрелки № 20, 26 и 28 на жп гара Нова Заго
ра – 277 979 лв.;
б) за неотложни възстановителни и укре
пителни мероприятия за осигуряване стабил
ността и безопасността на жп гара Сливен
по 3-та жп линия в района на УДВГД Плов
див – 1 163 лв.;
в) за извършване на аварийно-укрепителни
мероприятия за гарантиране на сигурността
на движението на влаковете, от км 93+960
до км 94+015, в междугарието Якоруда – Бе
лица – 26 803 лв.;
г) за аварийно обезопасяване на скален
откос, намиращ се вляво на железния път, от
км 151+970 до км 152+070, в междугарието
Черниче – Пейо Яворов – 35 339 лв.;
д) за аварийно-възстановителни работи
на железния път и съоръженията в участъка
от км 17+770 до км 189+952 в междугарието
Брусарци – Лом – 179 146 лв.;
е) за аварийно обезопасяване на стръмни
скални откоси, от км 9+660 до км 9+730, от
км 10+350 до км 10+500 и от км 12+900 до
км 13+040 – за осигуряването им от само
обрушаване в междугарието Варвара – До
лен – 45 337 лв.;
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6. трансфер по бюджета на община Петрич
за аварийни дейности по възстановяване на
коритото на дере – Долнорибнишка река,
с. Първомай – 408 778 лв.;
7. трансфер по бюджета на община Симитли
в общ размер 1 058 728 лв., от които:
а) за аварийно-възстановителни работи по
изграждане на подпорна стена на ул. Илинден,
гр. Симитли – 340 964 лв.;
б) за аварийно-възстановителни работи по
изграждане на подпорна стена на ул. Родопи,
гр. Симитли – 357 424 лв.;
в) за възстановяване и укрепване на улица,
от о.т. 105 до о.т. 2, за гробищен парк и махала
Газянци, с. Брежани – 360 340 лв.;
8. трансфер по бюджета на община Якору
да за корекция на р. Черна Места – ХІ етап,
с. Черна Места – 500 000 лв., частично;
9. трансфер по бюджета на община Бургас
за възстановяване на извършени непредвидени
разходи за противоепидемични мерки срещу
COVID-19 в община Бургас – 376 428 лв.;
10. трансфер по бюджета на община Бе
лослав за авариен ремонт на ул. Велико
Търново, ул. Плиска и ул. Хан Аспарух в
регулацията на гр. Белослав – 642 743 лв.;
11. трансфер по бюджета на община Долни
чифлик за възстановяване на пътни настилки
на улица – от о.т. 186 до о.т. 226 в с. Венелин,
ул. Странджа – от о.т. 52 до о.т. 46 в с. Гор
ни чифлик и ул. Мак – от о.т.132 до о.т.121 в
с. Гроздьово – 336 401 лв.;
12. трансфер по бюджета на община Суво
рово за възстановяване на пътната настилка на
ул. Хан Тервел – от о.т. 42 до о.т. 50, ул. Стара
планина – от о.т. 45 до о.т. 42, ул. Родопи – от
о.т. 40 до о.т. 39, ул. Ивайло – от о.т. 196 до
о.т. 197, гр. Суворово – 337 837 лв.;
13. трансфер по бюджета на община Гор
на Оряховица за укрепване на сграда на
МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Горна Оряхо
вица – 719 909 лв.;
14. трансфер по бюджета на община Павли
кени за подмяна на съществуващи тласкателни
водопроводи от помпена станция на с. Росица
до НР на с. Вишовград – 736 893 лв.;
15. т ра нс ф ер по бюд же т а на о бщ и на
Сухиндол за аварийно укрепване и корек
ция на отводнителен канал, от о.т. 153-154
през о.т. 390 до о.т. 388-389, гр. Сухиндол –
328 185 лв.;
16. трансфер по бюджета на община Ново
село за аварийно-възстановителни дейности
за овладяване на неблагоприятните геодина
мични процеси в землището на с. Флорен
тин – 352 872 лв.;
17. трансфер по бюджета на община Бобов
дол за аварийно възстановяване на мост над
р. Бобовдолска и ул. Сълзица, с. Мламоло
во – 316 761 лв.;

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

18. трансфер по бюджета на община Дуп
ница за аварийно укрепване на пътя KNL
3063 (III-6232) с. Дяково – с. Кременик чрез
изграждане на подпорна стена – втори етап
от км 0+000 до км 0+50 – 34 811 лв.;
19. трансфер по бюджета на община Перник
в общ размер 642 368 лв., от които:
а) за ремонт и реконструкция на пътен
надлез на ул. Иван Вазов, гр. Перник, над
републикански път І-6 (София – Радомир)
и жп линия София – Радомир – 641 193 лв.;
б) за възстановителна помощ на Т.Г.Т. за
сграда на ул. Стара планина № 12, с. Богд анов
дол, в изпълнение на решение на АС – Перник
№ 154 от 20.09.2013 г. – 1 175 лв.;
20. трансфер по бюджета на община Ра
домир за аварийно почистване на отливно
дере от язовир в регулационните граници на
с. Стефаново – 639 251 лв.;
21. трансфер по бюджета на община Гулян
ци за реконструкция на открит отводнителен
канал, с. Брест – IV етап – 739 414 лв.;
22. трансфер по бюджета на община Долна
Митрополия за възстановяване на ул. Трети
март и изграждане на система за предпазване
от дъждовните води в с. Подем – 467 549 лв.;
23. трансфер по бюджета на община Левски
в общ размер 802 076 лв., от които:
а) за възстановяване на сградата на учили
ще „Христо Ботев“, с. Българене – 52 020 лв.;
б) за възстановяване на сградата на физ
културен салон на училище „Максим Горки“,
гр. Левски – 131 559 лв.;
в) за ремонт на сградата на здравната
служба в с. Изгрев – 175 473 лв.;
г) за ремонт на сградата на здравната
служба в с. Асеновци – 210 960 лв.;
д) за ремонт на здравната служба в с. Сте
жерово – 232 064 лв.;
24. трансфер по бюджета на община Ра
ковски за аварийно почистване на р. Сребра
в участък, намиращ се в урбанизираната
територия на с. Белозем – 344 548 лв.;
25. трансфер по бюджета на община Лъки
за възстановяване на подпорна стена на
ул. Възраждане между о.т. 160 и 161А в кв.
25, гр. Лъки – 528 367 лв.;
26. трансфер по бюджета на община Пър
вомай за почистване коритото на р. Бяла
река, преминаваща през с. Караджалово –
755 767 лв.;
27. трансфер по бюджета на община Стам
болийски за аварийно почистване на отвод
нителен канал в регулационните граници на
с. Ново село – 380 000 лв., частично;
28. трансфер по бюджета на община Ива
ново за възстановяване на пропаднал участък
от общински път RSE 3111/RSE 1110, Ивано
во – Червен/ – Табачка – 25 720 лв.;
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29. трансфер по бюджета на община Две
могили за авариен ремонт на сградата на
детска градина „Първи юни“ в УПИ V, кв. 32,
по плана на с. Бъзовец – 315 741 лв.;
30. трансфер по бюджета на община Сливо
поле за изграждане на дъждовна канализация
в района на кръстовищата на ул. Цар Борис I
с ул. Люлин и ул. Весела, с. Ряхово – за от
водняване на терена в близост до жилищни
сгради – 530 235 лв.;
31. т ра нс ф ер по бюд же т а на о бщ и на
Ценово за въ зс та новява не на асфа л т ови
наст илки по ул. Балкан, ул. Хан Аспарух,
с. Новград – 606 897 лв.;
32. трансфер по бюджета на община Тут
ракан в общ размер 1 257 729 лв., от които:
а) за аварийно укрепване на секции „Д“ и
„Е“ на жилищен блок „Възход 1“, гр. Тутракан,
ул. Сакар планина № 12 – 732 729 лв.;
б) за авариен ремонт на главен колек
тор II – у част ък от ул. Сакар п ланина
до ул. Д и м и т ър Бла г оев, г р. Ту т ра к а н –
525 000 лв., частично;
33. трансфер по бюджета на община Смолян
в общ размер 504 296 лв., от които:
а) за разплащане на аварийно-възстанови
телни дейности на територията на с. Вълчан,
с. Виево, с. Мугла и гр. Смолян съгласно
Заповед № РД-0891 от 26.08.2020 г. на кмета
на община Смолян – 67 050 лв.;
б) за разплащане на аварийно-възстанови
телни дейности на територията на с. Стража,
с. Смилян, с. Чеплетен, с. Лъка и с. Широка
лъка съгласно Заповед № РД-0739 от 9.07.2020 г.
на кмета на община Смолян – 47 246 лв.;
в) за възстановяване на подпорна стена
на общински път SML 3242/III-8683, Смо
лян – Могилица/Черешова река – Киселчово
при км 3+800, с. Киселчово – 390 000 лв.,
частично;
34. трансфер по бюджета на община Доспат
за укрепване с подпорна стена на свлачищен
участък на път SML 1084 – Барутин – Бръщен
на км 10+300 – 316 083 лв.;
35. трансфер по бюджета на община Рудо
зем за възстановяване на водосток в кв. 24,
с. Пловдивци – 293 286 лв.;
36. трансфер по бюджета на община Че
пеларе в общ размер 594 950 лв., от които:
а) за възстановяване на подпорна стена за
укрепване на десния бряг на р. Камбурска,
под УПИ Х на ул. Катя Ванчева, гр. Чепела
ре – 379 042 лв.;
б) за възстановяване на подпорна стена и
водосток под УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв. 57 в
гр. Чепеларе – 215 908 лв.;
37. трансфер по бюджета на община Нико
лаево за възстановяване на пропускателната
способност на дере, преминаващо през с. Нова
махала – 270 000 лв.;
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38. трансфер по бюджета на община Раднево
за изграждане на северозападен отводнителен
канал в землището на с. Сърнево – 475 532 лв.;
39. трансфер по бюджета на община Стара
Загора в общ размер 268 908 лв., от които:
а) за възстановяване на общинско жилище
в кв. Три чучура – север, бл. 63, вх. А, ет. 2,
ап. 28, гр. Стара Загора – 80 708 лв.;
б) за възстановяване на сгради, съоръ
женията и техническата инфраструктура на
Регионалния център за управление на отпадъ
ци – Стара Загора, с. Ракитница – 188 200 лв.;
40. трансфер по бюджета на община Етро
поле в общ размер 976 262 лв., от които:
а) за корекция на коритото на р. Стара
река, с. Лопян, в определен авариен учас
тък – 571 575 лв.;
б) за проучване, проектиране и корекция
на коритото на р. Ябланица, гр. Етрополе – от
о.т. 434 до о.т. 424 в определени участъци, в т.ч.
IV подучастък на I участък с дължина 48 м
от 5,9 м след „Профил 260“ (по течението на
реката) до о.т. 424 (ул. Млада гвардия) в ж.к.
Ябланица, гр. Етрополе – 404 687 лв.;
41. трансфер по бюджета на община Лю
бимец за изграждане на южен обходен канал
по ул. Тракия, гр. Любимец – за отвеждане на
дъждовните води до р. Белишка – 919 408 лв.;
42. трансфер по бюджета на община Мине
рални бани за аварийно почистване на дере
и изграждане на съоръжения за предпазване
от наводнения с трасе от о.т. 40 до о.т. 13,
възстановяване на водостоци в близост до
о.т. 40, между о.т. 14 и о.т. 23 и между о.т. 21
и о.т. 20, в близост до о.т. 11, до устието на
язовир и отводняване на улици в участъ
ците между о.т. 38, 32, 29 и 28 по плана на
с. Брястово – 500 000 лв., частично;
43. трансфер по бюджета на община Симео
новград за аварийно възстановяване на улица
от о.т. 15 до о.т. 64, с. Троян – 158 143 лв.;
44. трансфер по бюджета на община Хасково
за реконструкция на корекцията и възстановя
ване проводимостта на р. Хасковска – участък
запад – 1 000 000 лв., частично;
45. трансфер по бюджета на община Шумен
за укрепване бреговете на р. Енчова, част от
ЛОТ 2, от т. 16 до т. 23 (0+480.58 – 1+205.31),
гр. Шумен – 500 000 лв.
(2) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 1, т. 6 – 45 се предоставят от централния
бюджет по бюджетите на общините като
трансфер за други целеви разходи.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2020 г. в частта за пре
дотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раз
дел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
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Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министер
ския съвет за 2020 г. по „Политика в областта
на осъществяването на държавните функции на
територията на областите в България“, бюджет
на програма „Осъществяване на държавната
политика на областно ниво“, и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2
в размер 398 932 лв., в т. ч. 238 246 лв. по
показател „Персонал“, да се увеличат раз
ходите по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2020 г. по „Политика в
областта на пожарната безопасност и защитата
на населението при извънредни ситуации“,
бюджетна програма „Пожарна безопасност и
защита на населението при пожари, бедствия
и извънредни ситуации“.
(2) Със сумата за издръжка по чл. 1, ал. 1,
т. 2 в размер 160 686 лв. да се увеличат пока
зателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държав
ния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да
се увеличат разходите по бюджета на Минис
терството на земеделието, храните и горите
за 2020 г. по „Политика в областта на земе
делието и селските райони“, бюджетна про
грама „Хидромелиорации“, и показателите по
чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4,
буква „а“ в размер 56 351 лв., в т.ч. 29 930 лв.
за „Персонал“ и 26 421 лв. за „Издръжка“, да
се увеличат разходите по бюджета на Минис
терството на отбраната за 2020 г. по „Политика
в областта на отбранителните способности“,
както следва:
а) по бюджетна програма „Подготовка и
използване на въоръжените сили“ – 55 757 лв.,
в т.ч. 29 930 лв. за „Персонал“ и 25 827 лв.
за „Издръжка“;
б) по бюджетна програма „Военна поли
ция“ – 594 лв. за „Издръжка“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4, буква
„б“ в размер 791 лв., в т.ч. 322 лв. за „Персо
нал“ и 469 лв. за „Издръжка, да се увеличи
трансферът за НВУ „В. Левски“.
(3) Със сумата за „Издръжка“ по чл. 1,
ал. 1, т. 4, буква „а“ в размер 26 421 лв. да
се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 6. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да
се увеличат разходите по бюджета на Минис
терството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2020 г. по „По
литика в областта на транспорта“, бюджетна
програма „Организация, управление на транс
порта, осигуряване на безопасност, сигурност
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и екологосъобразност“, и показателите по
чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
Чл. 7. Главният секретар на Министерския
съвет, министърът на вътрешните работи,
министърът на земеделието, храните и горите,
министърът на отбраната и министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията да извършат съответните проме
ни по бюджетите си за 2020 г. и да уведомят
министъра на финансите.
Чл. 8. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по централния
бюджет за 2020 г., включително по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от
Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи,
министъра на земеделието, храните и горите,
министъра на отбраната, министъра на транс
порта, информационните технологии и съоб
щенията, главния секретар на Министерския
съвет, областните управители на областите
Стара Загора и Хасково и на кметовете на
съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9384

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образо
ванието и науката за 2020 г. в общ размер
14 563 179 лв. за изпълнение на следните
национални научни програми:
1. Национална научна програма „Инфор
мационни и комуникационни технологии за
единен цифров пазар в науката, образованието
и сигурността“ (ИКТвНОС) – 1 050 000 лв.;
2. Национална научна програма „Ниско
въглеродна енергия за транспорта и бита“
(ЕПЛЮС) – 2 190 000 лв.;
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3. Национална научна програма „Опазване
на околната среда и намаляване на риска от
неблагоприятни явления и природни бед
ствия“ – 1 523 179 лв.;
4. Национална научна програма „Здра
вословни храни за силна биоикономика и
качество на живот“ – 1 500 000 лв.;
5. Национална нау чна програма „Кул
турноисторическо наследство, национална
памет и обществено развитие“ (КИННПОР) –
1 200 000 лв.;
6. Национална научна програма „Елек
тронно здравеопазване в България“ (е-здра
ве) – 600 000 лв.;
7. Национална програма „Млади учени и
постдокторанти“ – 5 000 000 лв.;
8. Национална научна програма „Ино
вативни нискотоксични биологичноактивни
средства за прецизна медицина“ (БиоАктив
Мед) – 1 500 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
равен достъп до качествено висше образование
и развитие на научния потенциал“, бюджетна
програма „Оценка и развитие на националния
научен потенциал за изграждане на устойчива
връзка образование-наука-бизнес като основа
за развитие на икономика, базирана на зна
нието“, по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели
чат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с решения № 577 и 658
на Министерския съвет от 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9385
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за изменение на Постановление № 88 на Ми
нистерския съвет от 2018 г. за одобряване на
допълнителни плащания по бюджета на Ми
нистерството на здравеопазването за 2018 г.
за предоставяне на безлихвена възмездна фи
нансова помощ на „Многопрофилна болница
за активно лечение – Христо Ботев“ – АД,
гр. Враца, и на „Многопрофилна болница
за активно лечение – Проф. д-р Параскев
Стоянов“ – АД, гр. Ловеч (обн., ДВ, бр. 44 от
2018 г.; изм., бр. 97 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 2, ал. 1 думите
„10 декември 2021 г.“ се заменят с „10 декем
ври 2022 г.“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9386

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на промени по бюджета на Ми
нистерството на здравеопазването за 2020 г.
във връзка с увеличаване на капитала на
търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюд жета
на Министерството на здравеопазването за
2020 г. за допълнителни плащания в частта
на финансирането на бюджетното салдо за
сметка на централния бюджет в размер на
970 000 лв. за увеличаване на капитала на
„Многопрофилна болница за активно лечение
„Света Анна“ – София“ – АД, гр. София.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публич
ните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9387
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
покриване на неизпълнението на приходите
по бюджета на съдебната власт за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен транс
фер в размер до 12 500 000 лв. по бюджета
на съдебната власт за 2020 г. за покриване на
неизпълнението на приходите по бюджета на
съдебната власт за 2020 г.
(2) Трансферът по ал. 1 да се осигури за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2020 г.
Чл. 2. Висшият съдебен съвет да извърши
съответните промени по бюджета на съдеб
ната власт за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 361, ал. 4 от Закона
за съдебната власт.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9423

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образо
ванието и науката за 2020 г. в общ размер
33 300 000 лв. за изграждане, модернизиране
и функциониране на научната инфраструктура
в изпълнение на Националната пътна карта
за научна инфраструктура.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи за наука
и от преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
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Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
равен достъп до качествено висше образование
и развитие на научния потенциал“, бюджетна
програма „Оценка и развитие на националния
научен потенциал за изграждане на устойчива
връзка образование-наука-бизнес като основа
за развитие на икономика, базирана на зна
нието“, по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели
чат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.

Министерството на транспорта, информацион
ните технологии и съобщенията максимален
размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети за 2020 г., със сума в
размер на 7 076 571 лв.
Чл. 2. Министърът на транспорта, инфор
мационните технологии и съобщенията да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията за 2020 г.
и да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с Решение на Министер
ския съвет от 2 декември 2020 г. за приемане
на актуализирана Национална пътна карта за
научна инфраструктура 2020 – 2027, одобрена
с Решение № 692 на Министерския съвет от
2010 г., актуализирана с Решение № 569 на
Министерския съвет от 2014 г. и Решение
№ 354 на Министерския съвет от 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

За министър-председател:
Томислав Дончев

9424

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за извършване на промени на утвърдените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г. максимални размери
на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на
Министерството на транспорта, информацион
ните технологии и съобщенията
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдения с чл. 24, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г. показател по бюджета на

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 75 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, инфор
мационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на приемането.

Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
за извършване на промени на утвърдените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г. максимални размери
на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на
Министерството на икономиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдения с чл. 19, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г. показател по бюджета на
Министерството на икономиката максимален
размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети за 2020 г., със сумата в
размер 2 400 000 лв.
Чл. 2. Министърът на икономиката да из
върши съответните промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2020 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 75 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9426

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс
фери за други целеви разходи за 2020 г. в общ
размер 263 993 247 лв., разпределени, както
следва:
1. п о б ю д ж е т а н а о б щ и н а Б а н с к о –
6 920 536 лв. за: „Ремонт на улична мрежа на те
риторията на община Банско“ – 2 300 000 лв.;
„Доизграж дане на ул. Глазне – от о.т. 827
до о.т. 1050 и прилежащата подземна ин
фраструктура, гр. Банско“ – 1 069 936 лв.;
„Реконструкция на ул. Пирин, прилежащата
подземна техническа инфраструктура и архи
тектурно-художествено и ландшафтно офор
мление, гр. Банско“, 1-ви етап – 1 311 632 лв.;
„Реконструкция на ул. Тодор Каблешков и
прилежащата подземна техническа инфра
структура, гр. Банско“ – 1 376 000 лв.; „Рекон
струкция на ул. Александър Стамболийски,
гр. Добринище“ – 631 172 лв.; „Реконструкция
на ул. Паисий Хилендарски, гр. Добрини
ще“ – 231 796 лв.;
2. по бюджета на община Гоце Делчев –
600 000 лв. за закупуване на специализирана
апаратура за отделението по „Кардиология“ на
МБАЛ „Иван Скендеров“ – ЕООД, в гр. Гоце
Делчев;
3. п о б юд ж е т а н а о б щ и н а Пе т р и ч –
2 000 000 лв. за „Реконструкция на уличната
мрежа и прилежащата техническа инфраструк
тура в населените места на община Петрич“;
4. по бюд жета на общ и на Раз лог –
1 480 000 лв. за „Реконструкция и ремонт на
улици в община Разлог“;
5. по бюджета на община Сандански –
4 000 000 лв. за „Реконструкция на общински
път BLG1240 от Пътен възел „Сандански“
на Автомагистрала „Струма“ до кръстовище
с Главен път I-1 (Е-79) на входа на гр. Сан
дански“;
6. по бюд же та на общ и на С и м и тл и –
2 000 000 лв. за „Ремонт на улици на терито
рията на община Симитли“;
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7. п о б ю д ж е т а н а о б щ и н а А й т о с –
2 670 321 лв. за: „Изграждане на детска пло
щадка в детска градина на с. Карагеоргие
во“ – 10 000 лв.; „Благоустрояване на градска
градина, изграждане на спортна площадка
и кът за фитнес в гр. Айтос“ – 1 310 321 лв.;
„Ремонт на уличната мрежа в селата на об
щина Айтос“ – 1 350 000 лв.;
8 . п о б ю д ж е т а н а о б щ и н а Бу р г а с –
4 898 000 лв. за ремонт на общинска пътна и
улична мрежа, в т.ч. доизграждане на улица
към Многофункционална спортна зала Арена
Бургас;
9. п о б юд ж е т а н а о б щ и н а К а м е н о –
414 985 лв. за „Разширение на сграда на ЦДГ
в с. Черни връх“;
10. по бюджета на община Малко Търно
во – 800 000 лв. за „Ремонт и реконструкция
на улична мрежа в гр. Малко Търново“;
11. по бюд жета на община Поморие –
1 000 000 лв. за „Ремонт и благоустрояване
на улици и площадно пространство в гр. Каб
лешково“;
12 . по бюд же т а н а о бщ и н а С р едец –
431 948 лв. за „Ремонт на ул. Бачо Киро в
гр. Средец“;
13. по бюджета на община Сунгурларе –
200 000 лв. за „Ремонт и оборудване на НЧ
„Светлина 1920“ в с. Лозарево“;
14. п о б ю д ж е т а н а о б щ и н а А в р е н –
1 020 000 лв. за: „Ремонт на улична мрежа в
с. Бенковски, община Аврен“ – 700 000 лв.;
„Ремонт на общински път в участъка от жп
прелез Царевци до Граница общ. (Аврен – Про
вадия) – Житница“ – 320 000 лв.;
1 5. п о б ю д ж е т а н а о б щ и н а В а р н а –
8 000 000 лв. за частично финансиране на
основен ремонт на ул. Петър Дертлиев и
ул. Асен Разцветников и благоустрояване на
междублоково пространство в район „Вла
дислав Варненчик“, „II микрорайон“ – източна
част, гр. Варна;
16. по бюд жета на общ ина Вет рино –
2 291 414 лв. за: „Ремонт и реконструкция на
път Суворово – Ветрино – Неофит Рилски“ –
2 000 000 лв.; „Възстановяване настилката на
площад в с. Невша“ – 291 414 лв.;
17. по бюджета на община Вълчи дол –
700 000 лв. за „Ремонт на улици в гр. Вълчи
дол и с. Калоян“;
18 . п о б ю д ж е т а н а о б щ и н а Де в н я –
1 000 000 лв. за: „Ремонт и реконструкция
на участък от бул. Съединение, гр. Девня“ –
700 000 лв.; „Ремонт, реконструкция и обза
веждане на сграда, предназначена за спортна
зала, гр. Девня“ – 300 000 лв.;
19. по бюджета на община Долни чиф
лик – 700 000 лв. за „Ремонт и реконструкция
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на ул. Еделвайс в гр. Долни чифлик и ул. Иг
лика в с. Гроздьово“;
20. по бюджета на община Дългопол –
1 102 616 лв. за: „Ремонт на улична мрежа
на т ери т ори я та на общ и на Дъ л г опол“ –
823 474 лв.; „Изг ра ж да не на п рис т ройка
към детска градина „Пролет“, с. Цонево“ –
279 142 лв.;
21. по бюджета на община Провадия –
2 460 000 лв. за: „Ремонт на общински път
Черно ок – Г ра д и н ар ово – С л а в ей ково“ –
1 000 000 лв.; „Ремонт на общинск и път
Блъсково – Храброво – Овчага – Черковна“ –
1 000 000 лв.; „Основен ремонт на централна
градска част на гр. Провадия – Етап II“ –
460 000 лв.;
22. по бюджета на община Суворово –
1 719 224 лв. за: „Благоустрояване и осно
вен ремонт на центъра на гр. Суворово“ –
735 728 лв.; „Ремонт и реконструкци я на
улици Сан Стефано, Хаджи Димитър и Рила,
гр. Суворово“ – 329 952 лв.; „Ремонт и рекон
струкция на улици Васил Левски, Орфей и
Лоза, с. Чернево“ – 653 544 лв.;
23. по бюджета на община Велико Търно
во – 7 353 649 лв. за: „Изграждане на водопро
вод и канализация на бул. България в гр. Ве
лико Търново“ – 3 850 000 лв.; „Изграждане
на улична и тротоарна настилка, осветление,
водопровод, канализация и подземни тръбни
мрежи на улици Козлодуй, Димитър Рашев,
Иван Хаджидимитров, Димитър Благоев и
Народни будители, гр. Велико Търново“ –
3 503 649 лв.;
24. по бюджета на община Горна Оряхови
ца – 2 000 000 лв. за „Ремонт, реконструкция
на улици и общински пътища на територията
на община Горна Оряховица“;
2 5. п о б ю д ж е т а н а о б щ и н а Е л е н а –
627 493 лв. за „Ремонт и благоустрояване на
централен градски площад и на алейна мрежа
до парк „Калето“, гр. Елена“;
26. по бюджета на община Златарица –
753 730 лв. за „Реконструкция на площад
Първи май в гр. Златарица“;
27. по бюд жета на община Л ясковец –
1 400 000 лв. за: „Ремонт и реконструкция на
улици и съоръжения към тях на територията
на общината“ – 600 000 лв.; „Внедряване на
мерки за енергийна ефективност на Корпус 1
на СУ „Максим Райкович“ в гр. Лясковец“ –
800 000 лв.;
28. по бюджета на община Павликени –
3 495 000 лв. за: „Основен ремонт на водо
проводна мрежа в с. Росица и на общински
път Бяла черква – Росица“ – 2 350 000 лв.;
„Ремонт на улична мрежа в гр. Павликени и
в гр. Бяла черква“ – 1 145 000 лв.;
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29. по бюджета на община Полски Тръм
беш – 1 606 000 лв. за „Реконструкция на
водопроводна мрежа и улична настилка на
улиците Любен Каравелов, Рила и Търговска
в гр. Полски Тръмбеш“;
30. по бюд же та на общ и на С ви щов –
2 000 000 лв. за „Основен ремонт на улици на
територията на община Свищов“;
31. по бюджета на община Стражица –
1 100 000 лв. за „Реконструкция на улична
мрежа в гр. Стражица“;
32. по бюд жета на община Бойница –
800 000 лв. за „Основен ремонт на улици в
селата Бойница, Бориловец, Раброво и Ши
шенци“;
33. по бюд же та на общ и на Брег ово –
1 980 000 лв. за: „Ремонт на улици в община
Брегово“ – 1 800 000 лв.; „Ремонт на покрив
на сградата и прилежащите помещения на
Домашен социа лен пат рона ж, г р. Брего 
во“ – 180 000 лв.;
3 4. п о б юд ж е т а н а о б щ и н а Ви д и н –
2 750 000 лв. за „Ремонт на паркинги и улици
в гр. Видин“;
3 5. п о б ю д ж е т а н а о б щ и н а Ку л а –
1 000 000 лв. за: „Ремонт и благоустрояване
на дворното пространство на ДГ „Звънче“,
г р. Кула – 250 0 0 0 лв.; „Ремон т и благо
ус т роя ва не на д ворно т о п рос т ра нс т во и
спортните площадки на СУ „Васил Левски“,
гр. Кула“ – 450 000 лв.; „Реконструкция на
сграда за два центъра за настаняване от семеен
тип за възрастни хора с психични заболявания
в гр. Кула“ – 300 000 лв.;
36. по бюджета на община Ново село –
333 888 лв. за „Преустройство на сграда в
Защитено жилище за лица с психични раз
стройства, с. Ново село“;
37. по бюд жета на община Ру ж инци –
1 400 000 лв. за: „Основен ремонт на улична
мрежа в общината“ – 900 000 лв.; „Ремонт и
благоустрояване на НЧ „Христо Ботев – 1926“
и прилежащата инфраструктура, с. Дрено
вец“ – 500 000 лв.;
38. по бюд жета на общ ина Чу п рене –
1 000 000 лв. за „Ремонт и реконструкция на
улици и в селата Чупрене и Горни Лом“;
39. по бюджета на община Бяла Слатина –
1 400 000 лв. за: „Реконструкция на комбини
рана спортна площадка и ремонт на детска
площадка в с. Соколаре“ – 80 000 лв.; „Ремонт
на улична мрежа в селата на община Бяла
Слатина“ – 1 320 000 лв.;
40. по бюд жета на общ ина Вра ца –
1 887 500 лв. за „Основен ремонт на бул. Бъл
гария и ул. Илинден в гр. Враца“;
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41. по бюджета на община Козлодуй –
1 185 230 лв. за „Изграждане на ново кръгово
кръстовище и реконструкция и благоустроя
ване на ул. Симеон Русков, гр. Козлодуй“;
42. по бюджета на община Криводол –
1 000 000 лв. за „Ремонт и реконструкция
на общински пътища и площади в община
Криводол“;
43. п о б юд ж е т а н а о б щ и н а М и з и я –
1 400 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа
в гр. Мизия, с. Войводово и с. Софрониево,
корекция на „Сухото дере“, гр. Мизия“ и „Ре
монт на площад в с. Софрониево“;
4 4. по бюд же т а н а о бщ и н а Ме з д ра –
610 000 лв. за „Изграждане, паркоустрояване
и благоустрояване на централното площадно
пространство, кв. 73 по плана на с. Зверино“;
45. по бюд жета на общ и на Оря хово –
1 500 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа на
територията на община Оряхово“;
46. по бюд же та на общ и на Габрово –
323 000 лв. за „Ремонт на участъци от улици
в селата и общински пътища на територията
на общината“;
47. по бюджета на община Севлиево –
4 480 000 лв. за „Ремонт на улици в гр. Севли
ево“ и за „Изграждане на велосипедна алея в
зоната за крайградски отдих, гр. Севлиево“;
4 8. по бюд же т а н а о бщ и н а Т р я вн а –
800 000 лв. за „Изграждане на подпорна стена
в кв. 61 и кв. 61А по плана на гр. Трявна“;
49. по бюд же та на общ и на К а варна –
800 000 лв. за „Изграждане на улични кана
лизации и основни ремонти на водопроводи
на ул. Цар К а лоя н и ул. Освобож ден ие,
гр. Каварна“;
50. по бюд же т а н а о б щ и н а Те рв е л –
1 598 443 лв. за: „Изграждане на ритуален дом
в с. Зърнево“ – 960 000 лв.; „Основен ремонт
на: ул. 11-а в с. Зърнево – 168 755 лв.; ул. 2-ра
в с. Безмер – 130 673 лв.; ул. 9-а в с. Поп
груево – 138 015 лв., и ул. 1-ва в с. Градница –
201 000 лв.“;
51. п о б юд ж е т а н а о б щ и н а Ш аб л а –
1 346 000 лв. за „Реконструкция на водопро
водната мрежа в гр. Шабла, община Шабла“;
52. по бюд жета на общ ина К и рково –
1 950 000 лв. за „Изграждане на нов мост за
с. Еровете“;
53. по бюд жета на община Ду пница –
1 800 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа на
територията на община Дупница“;
54. по бюджета на община Кочериново –
1 200 000 лв. за „Благоустрояване на градския
парк и асфалтиране в гр. Кочериново“;
55. по бюджета на община Кюстендил –
1 000 000 лв. за „Ремонт на улици и прилежа
ща им инфраструктура в малките населени
места на общината“;
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56. по бюд жета на общ ина Ри ла –
700 000 лв. за „Ремонт на уличната мрежа в
гр. Рила“;
57. по бюд же т а н а о бщ и н а С а п ар ева
баня – 650 000 лв. за „Паркоустройство и
благоустрояване на училищен двор на СУ
„Христо Ботев“ в гр. Сапарева баня“;
58. по бюд жета на община А прилци –
870 000 лв. за „Ремонт на ул. Добревци и ул. Ка
питан І ранг Христо Кукенски, гр. Априлци“;
59. по бюд жета на общ и на Лет н и ца –
721 715 лв. за: „Благоустрояване на централна
част в гр. Летница“ – 242 904 лв.; „Ремонт на
улици в с. Крушуна“ – 99 643 лв.; „Ремонт на
улици в с. Горско Сливово“ – 73 730 лв.; „Ре
монт на улици в гр. Летница“ – 305 438 лв.;
60. по бюд же та на общ и на Лу кови т –
860 000 лв. за: „Ремонт на НЧ „Димитър
Благоев – 1895“ – с. Румянцево“ – 360 000 лв.;
„Ремонт на улици в с. Ъглен, с. Дерманци и
с. Карлуково“ – 500 000 лв.;
61. по бюд же т а на о бщ и на Те т евен –
1 100 000 лв. за ремонт на общинска улична
мрежа на територията на община Тетевен;
62 . п о б ю д ж е т а н а о б щ и н а Т р о я н –
500 000 лв. за „Частично финансиране изграж
дането на многофункционална спортна зала
в гр. Троян“;
63. по бюд жета на общ ина Уг ърчин –
700 000 лв. за: „Ремонт на улична мрежа в
гр. Угърчин“ – 250 000 лв.; „Ремонт на улична
мрежа в с. Лесидрен“ – 250 000 лв.; „Ремонт
на улична мрежа в с. Кирчево“ – 200 000 лв.;
64. по бюджета на община Берковица –
1 000 000 лв. за „Реконструкция на част от
площад Йордан Радичков и парк-градина в
гр. Берковица“;
65. по бюд же т а на о бщ и на Вършец –
1 500 000 лв. за „Реконструкция на част от
водопроводната и улична мрежа в населените
места на община Вършец“;
66. по бюд же т а на о бщ и на Лом –
2 500 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа на
територията на община Лом“;
67. по бюджета на община Медковец –
1 300 000 лв. за „Реконструкция на водопро
водна мрежа на с. Сливовик – втори етап“;
68. по бюд жета на община Монтана –
5 350 000 лв. за „Реконструкция на градски
площад Жеравица, гр. Монтана“;
69. по бюджета на община Лесичово –
45 649 лв. за „Основен ремонт на ул. 37-ма –
о.т. 132-134, с. Церово“;
70. по бюджета на община Пазарджик –
2 000 000 лв. за „Изграждане на спортна зала,
площадки и игрища в спортен комплекс,
гр. Пазарджик“;
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71. по бюд же т а на о бщ и на Пещера –
2 500 000 лв. за „Реконструкция на част от
Републикански път III-377 от км 0+927 до км
2+242, ремонт на местен път с идентификатор
56277.3.1429 от о.т. 916 до о.т. 900 и изграж
дане на прилежащата им инфраструктура“;
„Ремонт на ул. Петър Раков от о.т. 625 до
о.т. 770 – гр. Пещера“;
72. по бюджета на община Септември –
1 546 690 лв. за: „Изграждане и обновява
не на площад в кв. 187, гр. Септември“ –
863 904 лв.; „Реконструкция на общински път
от строителната граница на гр. Септември
до стопански двор „Фермата“ – 149 235 лв.;
„Ремонт и реконструкция на ул. Сараньово,
гр. Септември“ – 533 551 лв.;
73. по бюд жета на общ и на С т рел ча –
1 927 150 лв. за: „Основен ремонт и доиз
граждане на настилки на ул. Независимост,
ул. Христо Ботев, ул. Марко Нешев, ул. Пенчо
Генов, ул. Бойчо Ханджиев и ул. Д. Дебеля
нов, гр. Стрелча; основен ремонт на приле
жащите към улиците водопроводи, ремонт на
покривна конструкция на градска минерална
баня и на детска площадка в градския парк“,
гр. Стрелча;
74. по бюд же та на общ и на Брезн и к –
2 120 000 лв. за: „Саниране и укрепване на
училище“ – 800 000 лв.; „Реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа на гр. Брез
ник – втори етап“ – 1 320 000 лв.;
75. п о б ю д ж е т а н а о б щ и н а З е м е н –
850 000 лв. за „Реконструкция на вътрешна во
допроводна мрежа в гр. Земен – първи етап“;
76. по бюд же т а на о бщ и на Перн и к –
840 000 лв. за „Изграждане на кръгово кръс
товище на ул. Св. св. К ирил и Методий,
кв. Иван Пашов, гр. Перник“;
77. по бюд жета на общ ина Ра доми р –
3 273 200 лв. за: ремонт на улична мрежа в
гр. Радомир – 1 173 200 лв.; „Ремонт и рекон
струкция на довеждащ водопровод за селата
Жедна и Негованци, община Радомир“ –
2 100 000 лв.;
78. по бюд же та на общ и на Тр ън –
150 000 лв. за: „Основен ремонт на водопро
водна мрежа и изграждане на каптаж в с. Лева
река“ – 60 000 лв.; „Ремонт на част от пътна
мрежа на с. Лева река“, в участъка към мана
стир „Св. Четиридесет мъченици“ – 90 000 лв.;
79. по бюджета на община Долна Митропо
лия – 576 478 лв. за „Укрепване и разширение
на мост в с. Горна Митрополия“;
80. по бюджета на община Долни Дъбник –
300 000 лв. за „Ремонт на улици към гробищ
ните паркове на населени места в община
Долни Дъбник“;
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81. по бюд же т а н а о бщ и н а Лев с к и –
950 000 лв. за: „Ремонт и реконструкция на
улици в гр. Левски“ – 700 000 лв.; „Ремонт
и реконструкция на обществена сграда за
административно обслужване и дейности на
пенсионерски клуб в гр. Левски“ – 250 000 лв.;
82. по бюд жета на община Никопол –
2 548 000 лв. за „Реконструкция на улици на
територията на община Никопол“;
83. по бюд же т а н а о бщ и н а П лев ен –
2 300 000 лв. за: „Основен ремонт на улици
в гр. Плевен“ – 1 300 000 лв.; „Ремонт и под
дръжка на парк Кайлъка и на прилежащата
му инфраструктура“ – 1 000 000 лв.;
84. по бюд же та на общ и на Порд и м –
800 000 лв. за „Реконструкци я, ремонт и
преустройство на професионална учебна база
„Хаскел“ при СУ „Св. св. Кирил и Методий“,
гр. Пордим;
85. по бюджета на община Червен бряг –
4 181 624 лв. за: „Реконструкция на обхо
ден път на гр. Червен бряг – бул. Европа“ –
1 605 609 лв.; „Реконструкция на общински
път PVN 2193“ – 2 576 015 лв.;
86. по бюд же та на общ и на Брезово –
300 000 лв. за „Ремонт и реконструкция на
улична мрежа в гр. Брезово“;
87. по бюд жета на общ и на К арлово –
2 522 709 лв. за: „Реконструкция и осно
вен ремонт на ул. Карловска и ул. Родопи
с прилежаща зелена площ в г р. Бан я“ –
1 2 0 0 0 0 0 л в.; „ Ре м о н т н а п о к р и в а н а
НЧ „Христ о Бо тев-1869“, г р. К а лофер“ –
120 000 лв.; „Ремонт на покрива на сградата
на кметството в гр. Калофер“ – 55 000 лв.;
„Ремонт на улици в гр. Карлово“ – 548 177 лв.;
„Благоустрояване на площад в с. Ведраре“ –
149 532 лв.; „Ремонт на улици в селата Войня
гово, Дъбене, Богдан, Горни Домлян, Васил
Левски, Христо Даново, Кърнаре, Каравелово
и Певците“ – 450 000 лв.;
88. по бюд же та на общ и на Кри ч и м –
500 000 лв. за „Благоустрояване на прилежащи
дворни пространства към Дневен център за
стари хора и парк „Ливингстън“ – гр. Кричим;
89. по бюджета на община „Марица“ –
680 000 лв. за „Конструктивно укрепване, ре
монт и саниране на сградата на ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Войводиново“;
90. по бюджета на община Перущица –
733 571 лв. за „Основен ремонт на площад
27-ми Априлий, прилежащата му инфраструк
тура и паркоустройство в гр. Перущица“;
91. по бюджета на община Първомай –
1 020 000 лв. за: „Основен ремонт и рекон
струкция на ЦДГ „Първи юни“ за две групи
в с. Виница“ – 520 000 лв.; „Ремонт на част
от съоръженията на ПСОВ, гр. Първомай“ –
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300 000 лв.; „Реконструкция на част от ули
цата, обслужваща промишлената зона на
гр. Първомай“ – 200 000 лв.;
92. по бюджета на община Раковски –
635 656 лв. за „Придобиване на недвижими
имоти за изграждането на околовръстен път
на с. Стряма, обслужващ индустриална зона
Раковски“;
93. по бюд жета на община „Родопи“ –
3 172 327 лв. за: „Изграждане на сграда за
детска градина в с. Браниполе“ – 1 600 000 лв.;
„Изграждане на главни канализационни ко
лектори III и IV, с. Устина“ – 1 572 327 лв.;
94. по бюд же т а н а о бщ и н а С а дов о –
991 500 лв. за „Основен ремонт на общински
път PDV 2270 „Кочево – Караджово“, в участък
825 м преди края на населено място Кочево
до началото на населено място Караджово“;
95. по бюджета на община Стамболий
ски – 2 300 000 лв. за: „Основен ремонт на
площад, градски парк в УПИ I, кв. 43 по
плана на гр. Стамболийски и прилежащи съ
оръжения“; „Основен ремонт на НЧ „Никола
Йонков Вапцаров-1924“, гр. Стамболийски“
и „Реконструкция на Лятно кино в ПИ 1245,
част от УПИ I, гр. Стамболийски“;
96. по бюд же т а н а о бщ и н а Х ис аря –
300 000 лв. за „Изграждане на 11 бр. детски
площадки в населените места на община
Хисаря“;
97. по бюд жета на общ и на Испери х –
30 000 лв. за „Ремонт на покрив на НЧ „Нов
живот-1940“, с. Конево“;
98. по бюд же т а на о бщ и на Ра зг ра д –
475 000 лв. за: „Ремонт на НЧ „Самообразо
вание 1894“ в с. Побит камък“ – 20 000 лв.;
„Ремонт на „Етнографски комплекс“ към
НЧ „Самообразование 1894“ в с. Побит ка
мък“ – 30 000 лв.; „Ремонт на улици в с. Ки
ченица“ – 100 000 лв.; „Изграждане на детска
площадка и кът за отдих в с. Киченица“ –
15 000 лв.; „Ремонт на улици в с. Ясено
вец“ – 100 000 лв.; „Ремонт на площад в
с. Топчии“ – 50 000 лв.; „Ремонт на улици в
с. Благоево“ – 50 000 лв.; „Ремонт на покри
ва на НЧ „Бузлуджа 2010“ – гр. Разград“ –
30 000 лв.; „Ремонт на улици в с. Дряно
вец“ – 80 000 лв.;
99. по бюджета на община Две могили –
1 000 000 лв. за „Ремонт и реконструкция на
улици в община Две могили“;
100. по бюджета на община Иваново –
1 200 000 лв. за „Ремонт на уличната мрежа
в селата Щръклево, Красен, Пиргово, Мечка,
Кошов и Червен“;
101. по бюджета на община А лфатар –
160 000 лв. за „Ремонт на сградата на НЧ
„Ведрина-1948“, гр. Алфатар“;
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102. по бюд жета на общ и на Д улово –
2 000 000 лв. за „Ремонт на улична и пътна
мрежа в община Дулово“;
103. по бюд же т а н а о бщ и н а К а й н ар 
джа – 300 000 лв. за: „Ремонт на улична мрежа
в с. Светослав“; „Ремонт на част от общински
път Силистра – Средище – Светослав – Пол
ковник Чолаково – Добруджанка“; „Ремонт на
част от общински път Войново – Кайнарджа/
Кайнарджа – Светослав“;
104. по бюджета на община Силистра –
3 600 000 лв. за: „Ремонт на стадион „Луи
Айер“ в гр. Силистра“ – 1 600 000 лв.; „Ремонт
на общинска пътна мрежа“ – 2 000 000 лв.;
105. по бюджета на община Тутракан –
1 500 000 лв. за: „Ремонт на ул. Трансмари
ска и прилежащия є водопровод, гр. Тут
ракан“ – 500 000 лв.; „Ремонт на канализа
ционен главен колектор 2, гр. Тутракан“ –
1 000 000 лв.;
10 6. по бюд же т а н а о бщ и н а Ко т е л –
1 200 000 лв. за „Ремонт и реконструкция
на централен площад Възраждане, прилежа
щи пешеходни зони и съоръжения към тях,
гр. Котел“;
107. по бюджета на община Нова Загора –
1 000 000 лв. за „Ремонт на улици в селата Съ
диево, Ст. Войвода, Коньово, Кортен и Баня“;
108. по бюд жета на общ ина Сливен –
2 000 000 лв. за „Основен ремонт на улици на
територията на община Сливен“;
109. по бюджета на община Твърдица –
300 000 лв. за „Ремонт на улици в селата Жълт
бряг и Бяла паланка“;
110. по бюд же та на общ и на Ба н и т е –
1 140 594 лв. за: „Реконструкция на ул. Родина
в с. Баните“ – 208 554 лв.; „Реконструкция
на улица Стефан Стамболов в с. Баните“ –
150 000 лв.; „Изграждане на помпена станция
и черпателен резервоар на сондаж № 3ХГ в
с. Баните“ – 182 040 лв.; „Доизграждане на
вътрешна водопроводна мрежа в с. Оряхо
вец – 1-ви етап“ – 200 000 лв.; „Изграждане
на улица и транспортен подход към пречист
вателна станция в с. Баните – 1-ви етап“ –
400 000 лв.;
111. по бюд же та на общ и на Доспат –
2 000 000 лв. за „Изграждане на нов градски
център в кв. 8, кв. 9 и кв. 18 на гр. Доспат“;
112. по бюджета на община Златоград –
2 149 384 лв. за „Основен ремонт на улици,
проучвателни и проектни работи за изграж
дане на нов кооперативен пазар, паркова
зона, паркови атракции и детска площадка,
гр. Златоград“;
113. по бюджета на община Неделино –
350 000 лв. за проект „Оценка и потенциално
разкритие на минерални води и за хидрогео
ложки проучвания и проучвателни сондажи“;
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114. по бюд жета на община Рудозем –
1 877 800 лв. за: „Изграждане на вътреш
на водопроводна м режа на с. Чепинци –
1 етап“ – 910 000 лв.; „Изграждане на водо
ем и външен водопровод в местността Ели
дже“ – 967 800 лв.;
115. по бюд жета на община Смол ян –
9 0 0 0 0 0 0 лв. за: „Ремонт, изг ра ж дане и
реконструкция на улици, пътища и приле
жащата им инфраструктура на територията
на община Смолян, в т.ч. ул. Хан Аспарух,
гр. Смолян“ – 6 000 000 лв.; „Ремонт на улич
на мрежа, пътища и прилежащи съоръжения
към тях, намиращи се на територията на к.к.
Пампорово в частта на община Смолян“ –
2 000 000 лв.; за ремонт на улична мрежа в
с. Смилян, община Смолян – 1 000 000 лв.;
116. по бюджета на община Чепеларе –
6 800 000 лв. за: „Реконструкция на централна
улица в к.к. Пампорово, в частта на община
Чепеларе“ – 2 800 000 лв.; „Изграждане на мно
гоетажен паркинг в имот публична общинска
собственост, с идентификатор 80371,244,213,
попадащ в УПИ VI-213 в кв. 6 по плана на
к.к. Пампорово“ – 3 000 000 лв.; за рекон
струкция на улична мрежа и съоръжения в
гр. Чепеларе – 1 000 000 лв.;
117. по бюджета на община Ботевград –
3 500 000 лв. за „Внедряване на мерки за
енергийна ефективност и основен ремонт на
сградите на МБАЛ „Ботевград“ – блокове 1,
2 и 3“;
118. по бюджета на община Долна баня –
1 050 000 лв. за „Ремонт на централна улица,
част от второкласен път II-82, гр. Долна баня“;
119. по бюджета на община Драгоман –
1 056 584 лв. за: „Ремонт и реконструкция на
водоснабдителна система на ул. Захари Сто
янов – гр. Драгоман“ – 300 000 лв.; „Ремонт
на ул. Св. Иван Рилски и ул. Васил Левски,
гр. Драгоман“ – 756 584 лв.;
120. по бюджета на община Елин Пелин –
1 000 000 лв. за „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с. Нови хан“;
121. по бюджета на община Етрополе –
500 000 лв. за „Ремонт на уличната мрежа в
община Етрополе“;
122. по бюд жета на община Златица –
880 000 лв. за „Ремонт и реконструкция на
централни части и прилежащи зелени площи
на селата Църквище, Карлиево и Петрич,
община Златица“;
123. по бюджета на община Ихтиман –
980 000 лв. за „Ремонт на уличната мрежа в
община Ихтиман“;
124. по бюджета на община Костенец –
2 433 172 лв. за: „Ремонт и реконструкция на
ул. Стефан Караджа и прилежащия водопро
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вод, гр. Костенец“ – 1 287 079 лв.; „Изграждане
на мултифункционално игрище за волейбол
и тенис на корт, гр. Костенец“ – 550 656 лв.;
„Ремонт и реконструкция на ул. Самуил в
курорт Вили Костенец“ – 595 437 лв.;
125. по бюджета на община Мирково –
2 500 000 лв. за: „Ремонт на пътища в община
Мирково“ – 1 500 000 лв.; „Реконструкция
и благоустройство на централната част на
с. Мирково“ – 1 000 000 лв.;
126. по бюджета на община Самоков –
1 846 000 лв. за: „Ремонт на площадно прос
транство на с. Драгушиново“ – 159 000 лв.;
„Ремонт на улична мрежа в с. Драгушино
во“ – 490 000 лв.; „Изграждане на водопро
водна и канализационна мрежа в кв. 15 и
кв. 205, гр. Самоков и ремонт на улици в
гр. Самоков“ – 1 197 000 лв.;
1 27. по бюд же т а н а о бщ и н а С в ог е –
458 561 лв. за: „Ремонт на ул. Искър, с. Гара
Бов“ – 266 000 лв.; „Ремонт на улици в кв. Про
копаник, с. Томпсън“ – 192 561 лв.;
128. по бюджета на община Сливница –
2 764 400 лв. за: „Ремонт на ул. Алеко Кон
стантинов в гр. Сливница“ – 1 421 200 лв.;
„Изграждане на нов пазар в гр. Сливница“ –
1 343 200 лв.;
129. по бюджета на община Гълъбово –
600 000 лв. за „Реконструкция на водопровод
ната мрежа в с. Главан“;
130. по бюджета на община Николаево –
350 000 лв. за „Ремонт на улици на територия
та на община Николаево“;
1 31. п о б юд ж е т а н а о б щ и н а О п а н –
900 000 лв. за: „Ремонт на част от четвър
ток ласен път 55476/SZR-1042/ в у част ъка
Бъдеще – Кравино – Гълъбово“ – 450 000 лв.;
„Ремонт на път IV-53476 граници общ. Гълъ
бово – с. Княжевско – с. Кравино – с. Пъс
трен – граница община Ст. Загора (от км
9+780 до км 24+118)“ – 450 000 лв.;
132. по бюджета на община Стара Заго
ра – 10 000 000 лв. за „Изграждане на мно
гофункционална спортна зала“;
133. по бюд жета на община Чи рпан –
1 999 000 лв. за: „Ремонт, реконструкция
и благоустрояване на ул. Пейо Яворов и
ул. Крачолови“ – 799 000 лв.; „Реконструкция
на участъци от улици Димитър Благоев и
Еделвайс в гр. Чирпан“ – 1 200 000 лв.;
134. по бюджета на община Търговище –
1 651 411 лв. за „Ремонт на бул. Никола Ма
ринов, в участъка светофари при автогара до
граница главен път ГП – 1-4, гр. Търговище“;
135. по бюджета на община Димитров
град – 2 000 000 лв. за „Ремонт на общински
пътища на територията на община Димит
ровград“;
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136. по бюджета на община Ивайловград –
1 470 000 лв. за „Изграждане на спортноразвлекателен комплекс в м. Лъджа, община
Ивайловград“;
137. по бюджета на община Любимец –
2 586 000 лв. за „Ремонт на ВиК мрежа и
сградни отклонения, гр. Любимец“ и „Ре
конструкция на общински пътища, улична
мрежа и съоръжения към тях на територията
на община Любимец“;
138. по бюджета на община Свиленград –
3 855 400 лв. за „Основен ремонт на бул. Бъл
гария, в участъка от площад 14-ти март до
ул. Симеон Велики и изграждане на прилежа
щи съоръжения, площадки и паркоустройство,
гр. Свиленград“;
1 39. п о б юд ж е т а н а о б щ и н а С и м е о 
новград – 878 000 лв. за „Реконструкция на
мост над река Луда Яна, с. Троян“;
140. по бюджета на община Харманли –
2 400 000 лв. за: „Реконструкция на улици и
паркинги на територията на гр. Харманли“ –
1 400 000 лв.; „Основен ремонт на централен
площад и прилежащи пространства, гр. Хар
манли“ – 1 000 000 лв.;
141. по бюд жета на община Хасково –
7 700 000 лв. за: „Изграждане на парк за
спорт и отдих в УПИ I, гр. Хасково – 1-ви
етап“ – 3 900 000 лв.; „Ремонт на улична
мрежа и обществени пространства в община
Хасково“ – 3 800 000 лв.;
142. по бюджета на община Велики Пре
слав – 1 806 135 лв. за: „Реконструкция на
пазарен площад – изграждане на покрит пазар
с търговски обекти и паркинг, гр. Велики
Преслав“ – 828 940 лв.; „Основен ремонт на
ул. Георги Димитров и прилежащия водопро
вод, с. Драгоево“ – 977 195 лв.;
143. по бюджета на община Нови пазар –
1 700 000 лв. за „Корекция на речно корито
на р. Крива в гр. Нови пазар“;
14 4. по бюд же та на общ и на Е л хово –
1 000 000 лв. за „Ремонт на уличната мрежа
в населените места на община Елхово“;
145. по бюджета на община Стралджа –
600 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа на
територията на община Стралджа“;
14 6. по бюд же т а на о бщ и на Я м б ол –
7 340 560 лв. за: „Ремонт и реконструкция на
улица в участък от бензиностанция „Шел“
до ул. Атанас Кратунов в ж.к. Златен рог,
гр. Ямбол“ – 2 390 560 лв.; „Ремонт и изграж
дане на тротоарни настилки в гр. Ямбол“ –
950 000 лв.; „Основен ремонт на спортна зала
„Диана“, гр. Ямбол“ – 4 000 000 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1,
т. 1 – 146 да се осигурят чрез преструкту
риране на разходите и/или трансферите по
централния бюджет за 2020 г.
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Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни транс
фери за други целеви разходи в общ размер
105 122 лв. за възнаграждения през 2020 г. на
външните членове на одитните комитети към
общините, както следва:
1. по бюджета на община Горна Оряхови
ца – 2 100 лв.;
2. по бюджета на община Павликени –
988 лв.;
3. по бюд же т а н а о б щ и н а С ви щов –
5 196 лв.;
4. по бюд жета на община Ст ра ж ица –
12 283 лв.;
5. по бюджета на община Видин – 2 048 лв.;
6. по бюджета на община Троян – 1 863 лв.;
7. по бюджета на община Велинград –
8 077 лв.;
8. по бюджета на община Асеновград –
14 640 лв.;
9. по бюд же т а н а о бщ и н а К арлово –
8 540 лв.;
10. по бюд же та на общ и на К ри ч и м –
2 774 лв.;
11. по бюджета на община Първомай –
10 980 лв.;
12 . по бюд же т а на о бщ и на С л и вен –
15 509 лв.;
13. по бюджета на Столична община –
8 540 лв.;
14. по бюджета на община Казанлък –
4 475 лв.;
15. по бюджета на община Търговище –
7 109 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се
осигурят за сметка на предвидените средства
по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
в размер 2 508 765 лв. за Българската пра
вославна църква – Българска патриаршия,
разпределени, както следва:
1. за Бачковския манастир „Успение Бого
родично“ – 300 000 лв. за ремонтни и рестав
рационни дейности по манастирския комплекс;
2. за Троянския манастир „Успение Богоро
дично“ – 250 000 лв. за ремонтни и реставра
ционни дейности по манастирския комплекс;
3. за Старата митрополия, гр. Ловеч –
70 746 лв. за строителни и ремонтни дейности
по сградата на митрополията;
4. за храм „Свети Ду х“, с. Бенковск и,
община Кирково – 49 878 лв. за ремонтни
дейности по храма;
5. за манастир „Св. Йоан Кръстител“,
с. Жабляно, община Земен – 200 000 лв. за
ремонтни дейности по манастира;
6. за храм „Св. Петка“, гр. Русе – 250 000 лв.
за ремонтни и възстановителни дейности по
храма;
7. за Софийската митрополия – 200 000 лв.
за строителни и ремонтни дейности по сгра
дата на митрополията;
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8. за х рам „Св. С т ефа н“, г р. Софи я –
500 000 лв. за продължаване на строителството
на храма;
9. за храм „Св. Благовещение“, гр. Со
фия – 100 000 лв. за продължаване на строи
телството на храма;
10. за храм „Св. Ап. Андрей Първозва
ний“, гр. София – 588 141 лв. за строителни
и ремонтни дейности по сградата на храма.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат раз
ходите по „Политика в областта на правото
на вероизповедание“, бюджетна програма
„Вероизповедания“, по бюджета на Минис
терския съвет за 2020 г. и показателите по
чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 4. (1) Одобрява допълнителен транс
фер в размер 350 000 лв. за Университета
по библиотекознание и информационни тех
нологии – гр. София, чрез бюджета на Ми
нистерството на образованието и науката за
2020 г. за извършване на ремонтни дейности
на сградите на университета.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 5. (1) Одобрява допълнителен трансфер
по бюджета на Българската телеграфна агенция
за 2020 г. в размер 300 000 лв., за осигуряване
на допълнителни технически средства и ус
тройства за събиране, съхраняване, обработ
ване и разпространение на информацията и
организиране на мероприятия онлайн.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 6. Главният секретар на Министерския
съвет, министърът на образованието и нау
ката и генералният директор на Българската
телеграфна агенция да извършат съответните
промени по бюджетите на Министерския съвет,
Министерството на образованието и науката и
на Българската телеграфна агенция за 2020 г.
и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 7. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от това постановление
промени по централния бюджет за 2020 г.,
включително на бюджетните взаимоотно
шения на общините с централния бюджет
за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 28, ал. 5
от Закона за вероизповеданията, чл. 5, ал. 1,
т. 1 и чл. 20, ал. 2 от Закона за Българската
телеграфна агенция и чл. 23 от Постановле
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ние № 381 на Министерския съвет от 2019 г.
за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 2
от 2020 г.; изм. и доп., бр. 20, 39, 56 и 100 от
2020 г.).
§ 2. В Постановление № 315 на Минис
терския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 107 от
2018 г.; изм. и доп. бр. 1, 31, 44 и 81 от 2019 г.)
за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2018 г., в чл. 1, ал. 1 т. 124 се
изменя така:
„124. по бюд жета на община Харман
ли – 850 000 лв. за: „Ремонт на съществуваща
ВиК мрежа и сградни отклонения на улици
в гр. Харманли“ – 241 000 лв.; „Доставка на
специализирано оборудване и обзавеждане
на спортен комплекс „Хеброс“, гр. Харман
ли – 609 000 лв.;“.
§ 3. В Постановление № 348 на Минис
терския съвет от 2019 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
(обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г.; изм., бр. 1, 19 и 58
от 2020 г.), в чл. 1, ал. 1 т. 89 се изменя така:
„89. по бюджета на община Златоград – 1
320 000 лв. за: „Основен ремонт на улична
мрежа в община Златоград“ – 564 808 лв.;
„Изграждане на подпорни стени за укрепване
на улици в община Златоград“ – 585 192 лв.;
„Ремонт на многофункционална спортна пло
щадка в гр. Златоград – 170 000 лв.;“.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет, министъра на образованието и науката,
ректора на Университета по библиотекознание
и информационни технологии, генералния
директор на Българската телеграфна агенция
и на кметовете на съответните общини.
§ 5. Постановлението влиза в сила от
9 декември 2020 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2020 г. за
изпълнение на обекти за подобряването на
водоснабдителната инфраструктура в община
Севлиево и в община Габрово
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионал
ното развитие и благоустройството за 2020 г. в
размер 8 100 000 лв. за изпълнение на обекти
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за подобряване на водоснабдителната инфра
структура в община Севлиево и в община
Габрово, разпределени, както следва:
1. 3 900 000 лв. за община Севлиево за
финансиране на обект „Източен водопроводен
клон от ПСПВ „Стоките“ до разпределителна
шахта при с. Буря – с. Добромирка – етап I,
участък № 3“;
2. 4 200 000 лв. за община Габрово за фи
нансиране на обект „Водоснабдяване на група
села на територията на община Габрово – Дум
ници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори,
Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза,
Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци,
Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната
водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да
се у вел и чат разход и т е по „Пол и т и к а за
поддържане, модернизация и изграждане на
техническата инфраструкт у ра, свързана с
подобряване на транспортната достъпност и
интегрираното управление на водните ресурси
и геозащита“, бюджетна програма „Устройство
на територията, благоустройство, геозащита,
водоснабдяване и канализация“, по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2020 г.
(2) Средст вата по ч л. 1, а л. 1, т. 1 се
предоставят като трансфер от бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2020 г. по бюджета
на община Севлиево въз основа на сключено
споразумение.
(3) Средст вата по ч л. 1, а л. 1, т. 2 се
предоставят като трансфер от бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2020 г. по бюджета
на община Габрово въз основа на сключено
споразумение.
Чл. 3. Министърът на регионалното разви
тие и благоустройството да извърши съответ
ните промени по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройс
твото за 2020 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюд жета
на Министерството на здравеопазването за
2020 г. за допълнителни плащания в част
та на финансирането на бюджетното салдо
за сметка на централния бюджет в размер
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на Националната здравноосигури
телна каса за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер в
размер 61 015 900 лв. по бюджета на Нацио
налната здравноосигурителна каса за 2020 г.
за финансиране на утвърдените разходи във
връзка с неизпълнението на приходите по
бюджета на Националната здравноосигури
телна каса за 2020 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 48, ал. 4 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националната
здравноосигурителна каса.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на промени по бюджета на Ми
нистерството на здравеопазването за 2020 г.
във връзка с увеличаване на капитала на
търговско дружество
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490 000 лв. за увеличаване на капитала на
„Многопрофилна болница за активно лечение
„Д-р Тота Венкова“ – АД – гр. Габрово.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публич
ните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9430

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на промени по бюджета на Ми
нистерството на здравеопазването за 2020 г.
във връзка с увеличаване на капитала на
търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюд жета
на Министерството на здравеопазването за
2020 г. за допълнителни плащания в част
та на финансирането на бюджетното салдо
за сметка на централния бюджет в размер
22 280 000 лв. за увеличаване на капитала на
„БУЛ БИО – НЦЗПБ“ – ЕООД – гр. София.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публич
ните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9431
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ПРАВИЛНИК

за организацията на дейността на Национал
ния съвет по храните
Чл. 1. С правилника се уреждат:
1. организацията на дейността на Наци
оналния съвет по храните към министъра
на земеделието, храните и горите, наричан
по-нататък „Национален съвет“;
2. редът за вземане на решения от Наци
оналния съвет;
3. определянето на кворум и мнозинство
за провеждане на заседание на Националния
съвет;
4. редът за избор на заместник-председа
тели на Националния съвет.
Чл. 2. Националният съвет е постоянен
консултативен орган, който подпомага ми
нистъра на земеделието, храните и горите
при провеждане на държавната политика в
областта на храните.
Чл. 3. Съставът на Националния съвет се
определя съгласно чл. 117, ал. 3 от Закона за
храните.
Чл. 4. (1) Поименният състав на членовете
на Националния съвет се определя със запо
вед на министъра на земеделието, храните и
горите по предложения на ръководителя на
съответното министерство, ведомство или
организация съгласно чл. 117, ал. 2 от Закона
за храните.
(2) При промяна в служебното положение,
правомощията или функциите на някой от
членовете на Националния съвет ръководи
телят на съответното министерство, ведом
ство или организация прави предложение до
министъра на земеделието, храните и горите
за промяна в поименния състав в 14-дневен
срок от настъпването на промяната.
Чл. 5. (1) Националният съвет избира от
състава си двама заместник-председатели,
единият от които е представител на браншо
вите организации, съгласно чл. 117, ал. 4 от
Закона за храните.
(2) Кандидатурата за заместник-предсе
дател – представител на браншовите орга
низации, се гласува от Националния съвет
след провеждане на предварителен подбор на
номинации, в който участват представителите
на браншовите организации по чл. 117, ал. 3,
т. 12 от Закона за храните, и след подкрепа
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на най-малко от половината от техните гла
сове. Предварителният подбор се извършва
с явно гласуване и по реда на постъпване на
номинациите.
(3) Председателят на Националния съвет
прави предложение за избор на другия за
местник-председател.
(4) При отсъствие на кандидатура за замест
ник-председател, отговаряща на условията по
ал. 2, се провежда повторен предварителен
подбор на следващото заседание на Наци
оналния съвет, като за валидна се счита
номинацията, събрала най-много гласове от
представителите на браншовите организации
по чл. 117, ал. 3, т. 12 от Закона за храните.
Чл. 6. (1) Председателят на Националния
съвет:
1. ръководи заседанията и цялостната ра
бота на Националния съвет и участва в тях
с право на глас;
2. насрочва заседани ята и у твърж дава
дневния ред.
(2) При отсъствието на председателя него
вите правомощия се упражняват от определен
от него заместник-председател.
Чл. 7. Правото на участие в заседанията
на Националния съвет със съвещателен глас
се определя съгласно чл. 117, ал. 5 – 7 от
Закона за храните.
Чл. 8. (1) Дейността на Националния съвет
се подпомага от специализирана дирекция в
структурата на Министерството на земеде
лието, храните и горите.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите определя служител от Министер
ството на земеделието, храните и горите,
който изпълнява функциите на секретар на
Националния съвет.
(3) Определеният по ал. 2 служител се
вписва в заповедта по чл. 4, ал. 1.
Чл. 9. (1) Административното обслужване
на дейността на Националния съвет се осъ
ществява от секретаря, определен по реда
на чл. 8, ал. 2.
(2) А дминистративното обслужване по
ал. 1 включва:
1. подготвяне на проект на дневния ред за
заседанията на Националния съвет;
2. изпращане на копие от утвърдения дневен
ред на всички членове на Националния съвет;
3. организиране на заседанията, включи
телно достъпа до материалите по точките от
дневния ред или предоставянето им;
4. водене на протокол от заседанията;
5. изпращане на членовете на Националния
съвет копие от протокола с приетите решения;
6. водене на архив на Националния съвет;
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7. осъществяване връзката и координаци
ята между членовете на Националния съвет.
Чл. 10. (1) Редовните заседания на Националния съвет се провеждат най-малко веднъж
на 3 месеца.
(2) Извънредно заседание може да бъде
свикано по искане на председателя на На
ционалния съвет или на неговите заместникпредседатели или по искане на не по-малко
от една т рета от неговите членовете, за
което съответно заместник-председателите
или членовете отправят писмено искане до
председателя, който насрочва дата на засе
данието във възможно най-кратък срок, но
не по-дълъг от един месец.
(3) Искането по ал. 2 трябва да бъде подаде
но писмено на хартиен носител в деловодната
система на Министерството на земеделието,
храните и горите или по електронна поща.
Копие от искането следва да бъде представено
и на секретаря на Националния съвет.
(4) Заседанията се свикват от председателя.
Членовете на Националния съвет се уведо
мяват от секретаря за дневния ред, датата и
часа на заседанието най-малко 7 дни преди
провеждането му.
(5) Към поканата се прилага проект на
дневен ред за заседанието, предложен от
председателя, и материали по включените
в него точки.
(6) Всеки член на Националния съвет може
да прави допълнителни предложения за включ
ване на въпроси в дневния ред не по-късно
от 3 работни дни преди заседанието, като
прилага и писмен материал за предварително
запознаване с предложения за включване в
дневния ред въпрос. Предложението се из
праща до председателя и чрез секретаря – до
членовете на Националния съвет.
(7) Националният съвет приема дневния
ред в началото на всяко заседание.
(8) Постъпилите предложения за включ
ване на допълнителни точки в дневния ред
след срока по ал. 6, както и тези по време
на приемането на дневния ред, се разглеждат
на следващо заседание, освен ако тяхното
разглеждане не бъде подкрепено с консен
сус от всички присъстващи на конкретното
заседание, за което са отправени.
Чл. 11. (1) Членовете на Националния
съвет участват в заседанията лично.
(2) Всеки от членовете на Националния
съвет може да делегира задължението си за
участие в заседанията на друг член на Наци
оналния съвет или на друго лице с изрично
пълномощно, за което изпраща предварително
писмено уведомление до секретаря.
(3) Всеки от членовете на Националния
съвет може да изрази писмено становището си
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по материалите от дневния ред. Становището
се прилага към протокола от заседанието.
(4) По решение на Националния съвет в
заседанията му могат да участват експерти
с право на съвещателен глас.
Чл. 12. (1) Заседанията на Националния
съвет се считат за редовни, ако в тях участват
най-малко половината плюс един от члено
вете, посочени в заповедта по чл. 4, ал. 1.
При липса на кворум в едноседмичен срок се
насрочва ново заседание. Новото заседание
се счита за редовно, ако в него участват наймалко половината плюс един от членовете в
заповедта по чл. 4, ал. 1.
(2) Заседанията на Националния съвет
се ръководят от председателя, а в негово
отсъствие – от определен от него заместникпредседател.
(3) Националният съвет взема решения с
обикновено мнозинство от присъстващите на
заседанието членове, а решенията по чл. 119,
т. 5 от Закона за храните – с най-малко по
ловината от всички гласове на членовете на
Националния съвет, посочени в заповедта по
чл. 4, ал. 1, с право на глас. При равен брой
гласове решаващ е гласът на председателя.
(4) Заседания на Националния съвет могат
да се провеждат и от разстояние в електронна
среда чрез използване на жива връзка при
създадена организация за включване на не
говите членове в заседанието.
Чл. 13. (1) За всяко заседание се води про
токол, който се утвърждава на следващото
заседание на Националния съвет.
(2) Протоколът се изготвя в срок до една
седмица от приключване на заседанието.
(3) Протоколът се изпраща до членовете
на Националния съвет в срока, посочен в
чл. 10, ал. 4.
Чл. 14. (1) Националният съвет може да
създава работни групи при необходимост от
допълнително проучване за решаването на
конкретни проблеми.
(2) Работните групи се сформират със за
повед на председателя на Националния съвет
и представят резултатите от своята дейност
пред Националния съвет на редовно заседание.
Чл. 15. (1) Членовете на Националния
съвет не получават възнаграждение за рабо
тата си в него.
(2) Ч ленове т е на На ц иона л н и я с ъве т
осъществяват дейност та си при спазване
на принципите на прозрачност, законност,
обоснованост и експертност и полагат сис
темни усилия за утвърждаване доброто име
на бранша и неговото устойчиво и проспе
риращо развитие.
Чл. 16. (1) Националният съвет приема
ежегодно годишен доклад за работата си и
доклад за състоянието на сектор „Храни“
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в съответствие с чл. 119, т. 5 от Закона за
храните, изготвен от работна група, създаде
на съгласно чл. 14, ал. 1, по предварително
одобрено от Националния съвет съдържание.
(2) Председателят на Националния съвет
представя в Министерския съвет за сведение
ежегодния доклад за състоянието на сектор
„Храни“ в съответствие с чл. 119, т. 5 от За
кона за храните.
Чл. 17. (1) Националният съвет разработва
и приема годишна програма за своята работа,
като при подготовката є всеки от членовете
внася аргументирани предложения съгласно
обхвата на консултативните му функции по
чл. 119 от Закона за храните.
(2) В обхвата на програмата се включват
най-малко:
1. представяне и обсъждане на всички
планирани в програмите на правителството
и на отделните ведомства проекти на наци
онални стратегически документи и норма
тивни актове, пряко свързани с производ
ството, преработката и/или дистрибуцията
на храни, включително заложените такива
в плана за действие с мерките, произтича
щи от членството на Република България в
Европейския съюз;
2. представяне и обсъждане на рамко
вите позиции по планирани и обсъждани
от европейските институции стратегически
документи и проекти на хармонизирани ак
тове с непосредствено и пряко въздействие
върху производството, преработката и/или
дистрибуцията на храни;
3. подготовката и обсъждането на годишен
доклад за състоянието на сектор „Храни“ с
предложения за мерки при провеждане на
държавната политика в областта на храните.
(3) Годишната програма се приема на пър
вото редовно заседание на Националния съвет
в календарната година, за която се отнася.
(4) Годишната програма на Национал
ния съвет подлежи на актуализация, като
членовете на Национа лни я съвет внасят
своевременно за разглеж дане конк рет ни
предложения, чието планиране е било невъз
можно в периода на нейните първоначална
подготовка и приемане.
Чл. 18. Министерството на земеделието,
храните и горите осигурява материално-тех
нически дейността на Националния съвет.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилникът се изда
ва на основание чл. 118 от Закона за храните.
Министър:
Десислава Танева
9290

БРОЙ 106

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на Висшето военноморско училище „Никола
Йонков Вапцаров“ (ДВ, бр. 92 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1, т. 3 думите „по акре
дитирани докторски програми“ се заменят
със „само по акредитирани професионални
направления и специалности от регулирани
те професии и по акредитирани докторски
програми“.
§ 2. В чл. 6, ал. 2 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 2 след думите „в Република Бъл
гария“ се поставя запетая, а думите „и този
правилник“ се заменят с „този правилник и
други нормативни актове, регламентиращи
дейността и законовите задължения на вис
шето училище“.
2. Създава се т. 6:
„6. правото на сключване на споразумения с
държавни и общински училища от системата на
предучилищното и училищното образование за
извършване на съвместна учебна дейност при
спазване изискванията на Закона за висшето
образование и на Закона за предучилищното
и училищното образование; споразумението,
както и промените в него влизат в сила след
одобряване от министъра на образованието
и науката.“
§ 3. В чл. 7 се създава ал. 3:
„(3) Дипломата за завършена степен на
висшето образование, европейското дипломно
приложение, свидетелството за професионал
на квалификация и документ, удостоверяващ
положението на студента или на докторанта
с цел продължаване на обучението в друго
висше училище, се издават без заплащане
на такса.“
§ 4. В чл. 14, ал. 1 и 2 след думата „служби
те“ се поставя запетая, а думите „и секциите“
се заменят със „секциите, групите и звената“.
§ 5. В чл. 17 думите „морския бизнес“ се
заменят с „бизнеса“, а думата „плавателна“
се заличава.
§ 6. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Числеността на представителите на
посочените в ал. 1 общности в състава на
Общото събрание на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
се определя в съответствие с предвидените в
Закона за висшето образование минимални
квоти за всяка една от тях.“
2. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Членовете, представляващи академич
ния състав и административния персонал, се
избират чрез явно гласуване на събрания на
общностите, както следва:
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1. за квотата на хабилитираните препода
ватели – от събрания на всички хабилитирани
преподаватели в училището – военнослуже
щи и цивилни служители на основен трудов
договор;
2. за квотата на нехабилитираните препо
даватели – от събрание на всички нехабили
тирани преподаватели в училището – воен
нослужещи и цивилни служители на основен
трудов договор;
3. за квотата на административния пер
сонал – от събрание на административния
персонал в училището.
(5) Процедурата за избор на представители
те на курсантите, студентите и докторантите
се определя в правилника за организацията
и дейността на Студентския съвет.“
3. Досегашните ал. 4, 5, 6, 7 и 8 стават
съответно ал. 6, 7, 8, 9 и 10, като в новата
ал. 7 числото „3“ се заменя с „4“.
§ 7. В чл. 22, ал. 4 думите „бременност,
раждане, осиновяване“ се заменят с „поради
бременност, раждане и осиновяване“.
§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 думата „собствените“ се
заменя с „реализираните собствени“.
2. В ал. 6 се създава т. 3:
„3. искане за включване на училището в
списъка на изследователските висши учи
лища.“
3. В ал. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. 5, в края на изречението се добавя
„и тримесечните и годишния финансов отчет“;
б) в т. 16 думите „одобрява длъжностните
характеристики на академичния състав и“
се заличават;
в) в т. 18 след думите „за сметка на“ се
добавя „реализирани“;
г) в т. 23 се създава буква „д“:
„д) учредяване на спортен клуб по чл. 43,
ал. 1, т. 1 от Закона за физическото възпитание
и спорта и приема правилник за организацията
и дейността му;“
д) точка 24 се изменя така:
„24. взема решения за сключване на спора
зумения по чл. 6, ал. 2, т. 6 и определя реда за
съгласуване на проектите на училищни учебни
планове и на учебни програми по учебните
предмети и/или модули от профилираната,
професионалната и специализираната под
готовка в случаите, определени в Закона за
висшето образование;“
е) в т. 25 след думата „определя“ се добавя
„размера на“;
ж) в т. 26 се правят следните изменения:
аа) в буква „а“ в края на изречението се
поставя запетая и се добавя „от реализирани
собствени приходи“;
бб) буква „б“ се отменя;
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з) в т. 27 думите „до навършване на 60
години“ се заменят с „при условията и по
реда на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и Правилника
за прилагане на Закона за отбраната и въоръ
жените сили на Република България“;
и) в т. 31 думите „и заместник-началник
по чуждоезиковото обучение“ се заличават.
§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„В Академичния съвет с право на глас участ
ват и членовете на Съвета на настоятелите,
като при определяне на кворума от списъч
ния състав се изключват тези от тях, които
отсъстват от заседанието.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Числеността на представителите на
общностите в състава на Академичния съвет
се определя в съответствие с предвидените в
Закона за висшето образование минимални
квоти за всяка една от тях.“
§ 10. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 21 – 23:
„21. предлага на Академичния съвет съз
даване, преобразу ване или зак риване на
департаменти, катедри и обслужващи звена;
22. взема решение за признаване на висше
образование, придобито в чужбина, с цел
продължаване на образованието в училището
въз основа на доклад на комисия;
23. изпълнява други функции, произтича
щи от законите, от политиката за развитие
на училището и от решенията на Общото
събрание или на Академичния съвет.“
2. В ал. 2, в края на изречението се добавя
„и от Консултативен съвет на професорите
във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
3. В ал. 3 думите „по ал. 2“ се заменят с
„на началника (Ректорския съвет)“, думите
„главният счетоводител“ се заменят с „на
чалникът на отдел „Финанси“, а думите „и
научна“ се заличават.
4. Създава се ал. 4:
„(4) В Консултативния съвет на професо
рите освен началника на ВВМУ „Н. Й. Вап
царов“ участват всички професори във ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ – военнослужещи и цивилни
служители на основен трудов договор.“
§ 11. Членове 32 и 33 се отменят.
§ 12. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думата „седем“ се заменя с „осем“,
а след думите „Студентския съвет“ се поставя
запетая и се добавя „на общината, в която е
седалището на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
2. В ал. 4 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „заместник-кметове“ се
заличават;
б) в т. 2 думите „и синдикални организа
ции“ се заличават.

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

3. В ал. 5 думата „двама“ се заменя с
„трима“, а след думите „и науката“ се поставя
запетая и се добавя „от кмета на общината,
в която е седалището на висшето училище“.
§ 13. В чл. 37 се създава т. 8:
„8. предложения за обновяване на учебните
планове и програми, внесени от представители
на работодателите.“
§ 14. В чл. 40 ал. 2 се изменя така:
„(2) Факултетът е основно звено, обеди
няващо не по-малко от три катедри за оси
гуряване на обучението в едно или няколко
професионални направления от областите на
висшето образование, по които висшето учи
лище е акредитирано да провежда обучение.
Хабилитираните лица от академичния състав
на факултета на основен трудов договор про
веждат за всяка специалност не по-малко от
70 на сто от лекционните часове. При необхо
димост и след решение на Академичния съвет
за отделни специалности хабилитираните лица
могат да провеждат и не по-малко от 50 на
сто от лекционните часове. След решение на
съответния факултетен съвет до 10 на сто
от общия хорариум на учебните часове от
учебния план при обучението в образовател
но-квалификационната степен „бакалавър“ и
до 20 на сто от общия хорариум на учебните
часове от учебния план при обучението в
образователно-к валификационната степен
„магистър“ могат да бъдат провеждани от
изявени специалисти от практиката.“
§ 15. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) Общото събрание на факултета
се състои от членове на академичния със
тав – военнослужещи и цивилни служители на
основен трудов договор, от представители на
административния персонал и на обучаемите
във факултета. Числеността на представите
лите на посочените общности в състава на
Общото събрание на факултета се определя
в съответствие с предвидените в Закона за
висшето образование минимални квоти за
всяка една от тях.
(2) Структурата и численият състав на Об
щото събрание на факултета, организацията
за избор на неговите членове и квотите за
отделните общности се определят от факул
тетния съвет.
(3) Членовете, представляващи академич
ния състав и административния персонал, се
избират чрез явно гласуване на събрания на
общностите, както следва:
1. за квотата на хабилитираните препода
ватели – от събрание на всички хабилитирани
преподаватели във факултета – военнослуже
щи и цивилни служители на основен трудов
договор, организирано от декана на факул
тета и ръководено от председател, избран от
събранието;
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2. за квотата на нехабилитираните препо
даватели – от събрание на всички нехабили
тирани преподаватели във факултета – воен
нослужещи и цивилни служители на основен
трудов договор, организирано от декана на
факултета и ръководено от председател, из
бран от събранието;
3. за квотата на административния персо
нал – от събрание на административния пер
сонал във факултета, организирано от декана
на факултета и ръководено от председател,
избран от събранието.
(4) Процедурата за избор на представители
те на курсантите, студентите и докторантите
се определя в правилника за организацията
и дейността на Студентския съвет.
(5) Списъчният състав на представителите
на отделните категории се утвърждава от
декана на факултета.
(6) При необходимост се извършва частичен
избор за попълване на освободените места в
общото събрание.“
§ 16. В чл. 43, ал. 5 след думата „нерабо
тоспособност“ се добавя „поради“.
§ 17. В чл. 44, ал. 1 числото „25“ се заменя
с „21“.
§ 18. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 14 в края на изречението се поставя
запетая и се добавя „включително и на привле
чените изявени специалисти от практиката“.
2. В т. 20 думите „до навършване на 60
години“ се заменят с „при условията и по
реда на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и Правилника
за прилагане на Закона за отбраната и въоръ
жените сили на Република България“.
3. В т. 21 в края на изречението се добавя
„в съответствие с § 11 от преходните и заклю
чителните разпоредби на Закона за висшето
образование“.
§ 19. В чл. 46, ал. 3 думите „а по въпросите
на чуждоезиковото обучение е подчинен и
на заместник-началника по чуждоезиковото
обучение“ се заличават.
§ 20. В чл. 47 т. 5 се отменя.
§ 21. В чл. 49, ал. 1 думата „декан“ се за
меня с „деканът“.
§ 22. В чл. 52, ал. 3, т. 1 думите „и ръко
водители на звена“ се заличават.
§ 23. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на департамента“ се
заменят с „на департамента е хабилитирано
лице и“.
2. В ал. 2 думите „а по въпросите на
чуждоезиковото обучение е подчинен и на
замест ник-нача лника по ч у ж доезиковото
обучение“ се заличават.
§ 24. В чл. 57, ал. 3 след думата „нерабо
тоспособност“ се добавя „поради“.
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§ 25. В чл. 58, т. 17 думата „програми“
се заменя с „изпитни програми“, а думата
„въпросници“ се заличава.
§ 26. В чл. 59, ал. 3 думата „Началникът“
се заменя с „Ръководителят“.
§ 27. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „директор на институт“
се заличават, а след думата „департамент“ се
добавя „началник/ръководител на катедра“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Мандатът на лицата по ал. 1 – цивилн и
служители, се прекратява предсрочно освен
в случаите по чл. 35 от Закона за висшето
образование и при навършване на 65-годишна
възраст. Органът, който ги е избрал, провежда
частичен избор в срок до два месеца.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) На ръководна длъжност не може да
бъдат избирани лица, чиято възраст към да
тата на избора не позволява да изпълнят поне
половината от законоустановения мандат до
навършване на 65-годишна възраст.“
§ 28. В чл. 62, ал. 3 думите „определяне
на учебната заетост на преподавателския,
научно-преподавателския и научноизследова
телския състав във“ се заменят с „развитие
на академичния състав на“.
§ 29. В чл. 67 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 1, в края на изречението се добавя
„и/или изявени специалисти от практиката“.
2. В ал. 3, изречение първо думата „им“
се заменя с „на хонорувани преподаватели
и/или изявени специалисти от практиката“.
3. В ал. 4, изречение първо след думата
„преподаватели“ се добавя „и на изявените
специалисти от практиката“.
§ 30. Създава се чл. 68а:
„Чл. 68а. Академичните длъжности по спо
магателно длъжностно разписание се заемат
по реда на чл. 68, ал. 2.“
§ 31. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „възрастта“ се поста
вя запетая, а думите „по чл. 328, ал. 1, т. 10
от“ се заменят с „определена в“, а след думата
„удължавани“ се добавя „в съответствие с § 11
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за висшето образование“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Срочни трудови договори по ал. 1
могат да се сключат за срок до три години.“
§ 32. В чл. 76, ал. 1, т. 5 думите „и не съ
ществуват възможности за прехвърляне или
преквалификация в сродна научна дисциплина
след решение на съвета на основното звено“
се заличават.
§ 33. В чл. 81, ал. 8 числото „1“ се заменя
с „2“.
§ 34. В чл. 85 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1, т. 13 думите „коледните и ново
годишните празници“ се заменят с „коледните,
новогодишните и великденските празници“.
2. В ал. 3 числото „14“ се заменя с „15“.
§ 35. В чл. 98 ал. 2 се изменя така:
„(2) След успешно полагане на невзетите
изпити в курса (семестъра), от който са били
освободени, лицата по ал. 1 се зачисляват в
следващия курс (семестър) при наличие на
обучаеми в същата специализация, от която
са освободени.“
§ 36. В чл. 100, ал. 5 се създава изречение
четвърто: „Правилникът се публикува на ин
тернет страницата на училището.“
§ 37. В чл. 101, ал. 1 т. 8 се отменя.
§ 38. В чл. 103 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В основния текст след думите „висше
образование“ се поставя запетая и се добавя
„след завършено средно образование“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. трета степен – след придобита образо
вателно-квалификационна степен „магистър“,
със срок на подготовка и самостоятелна
научноизследователска работа, определен в
чл. 8, ал. 2 от Закона за развитието на ака
демичния състав в Република България, като
на завършилите се присъжда образователна
и научна степен „доктор“.“
§ 39. В чл. 105, ал. 2 думите „Учебна и на
учна дейност“ се заменят с „Учебна дейност“.
§ 40. В чл. 109 след думите „квалифика
ционни характеристики по“ се добавя „обра
зователно-квалификационни“.
§ 41. В чл. 110, ал. 1 думата „качествата“
се заменя с „компетентностите“, а думата
„притежават“ с „придобиват“.
§ 42. В чл. 111 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 7 думите „Учебна и научна дейност“
се заменят с „Учебна дейност“.
2. В ал. 9 изречение първо се изменя така:
„Обучение по индивидуален план се провеж
да за завършване на обучението в съкратени
срокове, за обучение по втора или нова специ
алност, както и когато няма класно отделение
с планирани занятия.“
§ 43. В чл. 114, ал. 3 и 5 думите „Учебна и
научна дейност“ се заменят с „Учебна дейност“.
§ 44. В чл. 121, ал. 3, изречение първо
след думите „на факултета“ се добавя „или
от отдел „Учебна дейност“.
§ 45. Член 122 се изменя така:
„Чл. 122. Учебната практика е неразделна
част от обучението и в зависимост от специ
алността включва: летен морски лагер, базова
инженерна практика и технологична практика
във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, учебна прак
тика във военни формирования и структури
от въоръжените сили, в структури по чл. 50,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

сили на Република България и в компании,
ведомства и лечебни заведения, учебно-плава
телна практика (плавателен стаж) на учебни
кораби и кораби на граждански корабоплава
телни организации, и стаж на предполагаема
длъжност.“
§ 46. В чл. 123 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Общата организация,
съгласуването и контролът“ се заменят с
„Общата организация и съгласуването“, а
думите „Учебна и научна дейност“ се заменят
с „Учебна дейност“.
2. В ал. 2 след думата „реализация“ се
поставя запетая, а думите „и ръководството“
се заменят с „ръководството и контролът“.
§ 47. В чл. 124 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 5 думите „с Военноморските сили
и Военномедицинската академия“ се заменят
със „със заявителя на кадри“.
2. В ал. 6 думите „Ръководителите на
практика“ са заменят с „Ръководителите на
учебната практика и стажа“.
§ 48. Член 125 се изменя така:
„Чл. 125. Съдържанието на учебната прак
тика и стажа на курсантите и редът за про
веждането му се определят с акт, приет от
Академичния съвет.“
§ 49. В чл. 126 след думата „практика“ се
добавя „и стажа“, а думите „по специалности“
се заличават.
§ 50. В чл. 129, в ал. 5 изречение второ се
заличава, а ал. 6, 7 и 8 се отменят.
§ 51. В чл. 130 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 1, в края на изречението се по
ставя запетая и се добавя „а преди началото
на следващата учебна година се провежда
ликвидационна изпитна сесия“.
2. В ал. 2 думите „Учебна и научна дейност“
се заменят с „Учебна дейност“.
§ 52. Член 132 се отменя.
§ 53. В чл. 135 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „изпит“ се добавя
„или до защита на дипломна работа“.
2. В ал. 3 думите „изискванията на учеб
ния план“ се заменят с „всички задължения,
предвидени по учебен план за семестрите,
предхождащи дипломирането“.
3. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Дипломата се издава на български
език по установен образец, регистриран в
Министерството на образованието и науката,
и с реквизити, съответстващи на изисквани
ята на Наредбата за държавните изисквания
към съдържанието на основните документи,
издавани от висшите училища.
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(9) След заявено писмено искане в отдел
„Учебна дейност“ от страна на дипломанта
на същия се издава европейско дипломно
приложение по чл. 7, ал. 1 от Закона за вис
шето образование. Европейското дипломно
приложение се издава на английски език.“
§ 54. В чл. 136 се правят следните изме
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавният изпит или защитата на
дипломната работа се провеждат пред дър
жавна изпитна комисия, в състава на която
влизат не по-малко от трима хабилитирани
преподаватели. В комиси ята могат да се
включват и хабилитирани в съответната научна
област лица от други висши училища, както
и специалисти от съответната професионал
на област, включително и представители на
работодателите. По изключение в състава на
комисията могат да участват и преподаватели
с образователна и научна степен „доктор“.“
2. В ал. 2 думите „държавната комисия“
се заменят с „държавната изпитна комисия“.
§ 55. В чл. 137, ал. 1 след думата „изпити“
се добавя „и защитата на дипломна работа“.
§ 56. В чл. 138 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1, в края на изречението се добавя
„или до защита на дипломна работа“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Випускниците, които не са издържа
ли държавните изпити или не са защитили
дипломната си работа, се явяват на попра
вителна сесия.“
§ 57. В чл. 139 след думата „или“ се добавя
„същият трябва“.
§ 58. В чл. 140, ал. 2 думите „и му поставя
оценка „слаб“ (2,00)“ се заличават.
§ 59. В чл. 141 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в срок до три години“
се заличават, думите „и защита“ се заменят
с „или защита“, а в края на изречението се
добавя „на следващите два випуска“.
2. В ал. 2 думите „и защита“ се заменят
с „или защита“.
3. В ал. 4 думите „и до защита“ се заменят
с „или до защита“.
§ 60. Членове 142, 143 и 144 се отменят.
§ 61. В чл. 150 в края на изречението се
добавя „и при условията, регламентирани в
Закона за развитието на академичния състав,
Правилника за прилагането му и Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България“.
§ 62. В чл. 170 думите „за изследвания,
морски иновации и перспективни технологии“
се заличават.
§ 63. В чл. 181, ал. 2 думите „на програ
мен меморандум за шестгодишен период“
се заменят с „на програмни меморандуми в
дългосрочен и средносрочен период“.
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§ 64. В чл. 182 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „субсидии от държавния
бюджет чрез“ се заличават;
б) в т. 2 след думата „структура“ се добавя
„на бюджета“;
в) точка 4 се изменя така:
„4. собствени приходи/приходи съгласно
чл. 90, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за висшето
образование;“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 65. Членове 183, 184, 185 и 187 се отменят.
§ 66. Член 188 се изменя така:
„Чл. 188. Финансовото управление и кон
трол на разходите по бюджета на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ се осъществяват в съответ
ствие със Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор, както и из
градената система за финансово управление
и контрол, която се приема от Академичния
съвет.“
§ 67. Член 189 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 68. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
9352

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за допълнение на Наредба № 10 от
2009 г. за условията, реда, механизма и крите
риите за заплащане от Националната здравно
осигурителна каса на лекарствени продукти,
медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, договаряне
на отстъпки и възстановяване на превише
ните средства при прилагане на механизъм,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9
от 2010 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г.,
бр. 48 от 2014 г., бр. 30 и 62 от 2015 г., бр. 44
от 2016 г., бр. 89 от 2017 г., бр. 95 от 2018 г.,
бр. 17 и 47 от 2019 г. и бр. 19 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 5 накрая се поставя запетая
и се добавя „а за всяка отчетена рецептурна
бланка с предписани по протокол лекарствени
продукти, чието ниво на заплащaне e 100 на
сто – по 2,20 лв.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Костадин Ангелов
9347
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 37 от 2008 г. за ползването на язови
рите – държавна собственост, в рибностопан
ско отношение и правилата за извършване на
стопански, любителски риболов и аквакултури
в обектите – държавна собственост по чл. 3,
ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите
(обн., ДВ, бр. 100 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 18
от 2011 г., бр. 16 от 2013 г., бр. 103 от 2016 г.
и бр. 26 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 3 след думата „стопански“
се добавя „любителски“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1 думите „наредбата по
чл. 141, ал. 2 ЗВ“ се заменят с „Наредба за
условията и реда за осъществяване на техни
ческата и безопасната експлоатация на язо
вирните стени и на съоръженията към тях и
за осъществяване на контрол за техническото
им състояние, приета с Постановление № 12
на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 9
от 2020 г.)“.
§ 3. В чл. 4 се създава ал. 6:
„(6) Определянето на зоните за аквакулту
ри се извършва съгласно наредбата по чл. 25,
ал. 5 от ЗРА.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „аквакултури“ се
добавя „аварийните зони и защитните нива“.
2. В ал. 2 след думата „определят“ се добавя
„съответното защитно ниво,“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При констатирана промяна в капа
цитета на производството, която води до
въвеждане или изключване на защитни нива
на язовира, изпълнителният директор на
ИАРА предприема действия за издаване на
нова заповед съгласно ал. 1 със съответните
нови параметри.“
4. В ал. 4 след думата „координати“ се
добавя „и площ (в дка)“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Заповедите за определяне на зони за
аквакултури, аварийните зони и защитни
нива се предоставят на всички компетентни
институции, участвали в съгласуването им,
както и на МОСВ.“
6. В ал. 6 думите „ал. 4, т. 5, буква „б“ се
заменят с „ал. 13, т. 1, буква „а“.
§ 5. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. При определянето на границите за
естествено възпроизводство на риба и други
водни организми се вземат предвид характер
ните водни нива на язовира в размножителния
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период и съответните изисквания на видовете
към местата за размножаване.“
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в определените за това
обекти – държавна собственост, или зони от
тях“ се заменят с „във водите на Черно море
и р. Дунав“.
2. В ал. 3 думите „обекти – държавна соб
ственост“ се заменят с „обектите по ал. 1“,
а след абравиатурта „ИАРА“ се добавя „по
образец“.
§ 7. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Шамандурите, прикрепени към
пасивните риболовни уреди, съдържат обо
значение на буквите и цифрите на външната
маркировка на риболовния кораб, към който
принадлежат съответните риболовни уреди.
(2) Обозначението на шамандурите по ал. 1
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. буквите и цифрите да са обозначени на
възможно най-високо равнище над водата,
така че да се виждат ясно;
2. да бъдат в цвят, контрастиращ с повърх
ността, на която са обозначени.
(3) Буквите и цифрите, обозначени върху
шамандурата, не трябва да бъдат заличавани,
изменяни или да бъдат оставени да станат
нечетливи.“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „дънни мрежи“ се заменят
с „дънни хрилни мрежи“.
2. В ал. 3 след думата „забраната“ се добавя
„за улов на калкан“, а думите „дънни видове
по чл. 9, ал. 1“ се заменят с „дънни видове
(морска котка и морска лисица)“.
§ 9. В чл. 12, ал. 1 след думите „40 mm“
се добавя „както“.
§ 10. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лицата, които имат инвестиционно
намерение да извършват аквакултури в пла
ващи или потопяеми съоръжения във водите
на Черно море, предварително съгласуват с
Басейнова дирекция „Черноморски район“
местата за изграждане на съоръженията за
аквакултури по отношение на границите им.“
§ 11. В чл. 18 думите „на съоръжението“
се заменят с „на всяко съоръжение“.
§ 12. Член 18а се отменя.
§ 13. В чл. 22 след думите „зарибителния
материал“ се добавя „и копие от документ,
удостоверяващ произхода на зарибителния
материал“.
§ 14. В допълнителната разпоредба в § 1
се създават т. 6 и 7:
„6. „Зона за аквакултури“ е зона в язо
вир – държавна собственост, в която се по
ставят технически съоръжения за отглеждане
на риба и други водни организми (мрежени
клетки (садки) и други плаващи на повърх
ността на водата и потопяеми съоръжения).
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7. „Аварийна зона“ е зона, която служи за преместване на съоръженията за аквакултури в
случай на ремонт на съоръженията на язовирната стена или друго събитие, което довежда до
понижаване на водното ниво.“
§ 15. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
Предназначение на държавните язовири в рибностопанско отношение
№

Язовир

Площ (дка)

Категоризация

1.

Александър Стамболийски

10860

Любителски риболов

2.

Ахелой

970

Любителски риболов

3.

Беглика

356

Любителски риболов

4.

Бели Лом

3450

Любителски риболов

5.

Георги Трайков (Цонево)

17300

Любителски риболов

6.

Горни Дъбник

11800

Любителски риболов

7.

Домлян

1680

Любителски риболов

8.

Доспат

22000

Любителски риболов

9.

Жребчево

25000

Любителски риболов

10.

Ивайловград

15000

Любителски риболов

11.

Копринка

11200

Любителски риболов

12.

Кула

1567

Любителски риболов

13.

Кърджали

16070

Любителски риболов

14.

Малко Шарково

3900

Любителски риболов

15.

Огняново

1788

Любителски риболов

16.

Огоста

23600

Любителски риболов

17.

Панчарево

897

Любителски риболов

18.

Порой

4450

Любителски риболов

19.

Пчелина (Лобош)

5380

Любителски риболов

20.

Пясъчник

9920

Любителски риболов

21.

Рабиша

3246

Любителски риболов

22.

Розов кладенец

3640

Любителски риболов

23.

Сопот

5350

Любителски риболов

24.

Студен кладенец

25600

Любителски риболов

25.

Съединение

2510

Любителски риболов

26.

Тополница

5619

Любителски риболов

27.

Тошков чарк

254

Любителски риболов

28.

Тракиец

8250

Любителски риболов

29.

Цанков камък

3400

Любителски риболов

30.

Широка поляна (Кавал тепе)

4044

Любителски риболов

31.

Мандра

33000

Любителски риболов

32.

40-те извора

489

Аквакултури

33.

Абрит – I

32

Аквакултури

34.

Абрит – II

110

Аквакултури

35.

Александрово

1300

Аквакултури

36.

Алино

71

Аквакултури

37.

Антимово

1037

Любителски риболов

38.

Багренци

153

Аквакултури

39.

Бакър дере

1101

Аквакултури

40.

Баниска

959

Аквакултури
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Предназначение на държавните язовири в рибностопанско отношение
№

Язовир

Площ (дка)

Категоризация

41.

Барган

65

Аквакултури

42.

Бегуновци

280

Аквакултури

43.

Бели брег

96

Любителски риболов

44.

Бенковски

595

Аквакултури

45.

Берсин

375

Аквакултури

46.

Богатово

310

Аквакултури

47.

Божурица

231

Аквакултури

48.

Бойка

438

Аквакултури

49.

Брягово

963

Аквакултури

50.

Бял кладенец

1186

Аквакултури

51.

Бяла Рада

140

Аквакултури

52.

Валтата

78

Аквакултури

53.

Васил Левски

40

Аквакултури

54.

Виноградец

95

Аквакултури

55.

Вълчовец

351

Аквакултури

56.

Върбешница

278

Аквакултури

57.

Гарваново

650

Аквакултури

58.

Генерал Киселово

690

Аквакултури

59.

Гледка

205

Аквакултури

60.

Горна Гращица

57

Аквакултури

61.

Даскалово 1

55

Аквакултури

62.

Даскалово 2

66

Аквакултури

63.

Двата чучура

370

Любителски риболов

64.

Девец

40

Аквакултури

65.

Детелина

106

Аквакултури

66.

Дженевра

50

Любителски риболов

67.

Добри дол

300

Аквакултури

68.

Долна Диканя

900

Аквакултури

69.

Долна Митрополия

112

Аквакултури

70.

Долни Дъбник

342

Аквакултури

71.

Долно Ново село

80

Аквакултури

72.

Дондуково

165

Аквакултури

73.

Доситеево

650

Аквакултури

74.

Дренов дол

640

Любителски риболов

75.

Дреновец

758

Аквакултури

76.

Дуванли

145

Аквакултури

77.

Дъбника

1640

Любителски риболов

78.

Езерово

680

Аквакултури

79.

Елешница

1184

Любителски риболов

80.

Енево

170

Любителски риболов

81.

Еница

4428

Любителски риболов

82.

Етрополе

63

Аквакултури

83.

Желязковец

228

Аквакултури

84.

Звиница

105

Аквакултури

85.

Звънарци

95

Аквакултури
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Предназначение на държавните язовири в рибностопанско отношение
№

Язовир

Площ (дка)

Категоризация

86.
87.

Златия

340

Аквакултури

Извор

800

Аквакултури

88.

Изворово

370

Аквакултури

89.

Изравнител Басамака

120

Аквакултури

90.

Изравнител Белица

120

Аквакултури

91.

Изравнител Белмекен

29

Любителски риболов

92.

Изравнител Пясъчник

654

Аквакултури

93.

Изравнител Чатма дере

200

Аквакултури

94.

Кайлъка

220

Любителски риболов

95.

Каламица

420

Аквакултури

96.

Каменец

1517

Аквакултури

97.

Каменна чешма

237

Аквакултури

98.

Караджа дере

67

Любителски риболов

99.

Караисен

989

Аквакултури

100.

Карамфил

125

Аквакултури

101.

Кирилово

859

Аквакултури

102.

Климент

198

Аквакултури

103.

Клисурица

173

Аквакултури

104.

Клокотница

390

Аквакултури

105.

Книжовник

490

Аквакултури

106.

Ковачево

1410

Любителски риболов

107.

Ковачица

426

Аквакултури

108.

Комарево – Храброво

134

Аквакултури

109.

Крамолин

219

Аквакултури

110.

Крапец

1848

Любителски риболов

111.

Красноселци

192

Аквакултури

112.

Криво поле

310

Аквакултури

113.

Кринец

51

Аквакултури

114.

Крушево

1800

Аквакултури

115.

Крушовица

176

Аквакултури

116.

Кълново

260

Аквакултури

117.

Леново

975

Аквакултури

118.

Липница

112

Аквакултури

119.

Ломци

404

Аквакултури

120.

Лопушница

327

Аквакултури

121.

Мали лаг

173

Аквакултури

122.

Малка Мътница

134

Аквакултури

123.

Малка Смолница

124

Аквакултури

124.

Малчика

113

Любителски риболов

125.

Мандра

220

Аквакултури

126.

Марков дол

46

Аквакултури

127.

Мечка

580

Аквакултури

128.

Мишковец

79

Аквакултури

129.

Момина сълза

42

Аквакултури

130.

Морун

242

Аквакултури
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Предназначение на държавните язовири в рибностопанско отношение
№

Язовир

Площ (дка)

Категоризация

131.

Мъртва долина 1

63

Аквакултури

132.

Мъртва долина 2

37

Аквакултури

133.

Найденово

75

Аквакултури

134.

Нановица 1

35

Аквакултури

135.

Нановица 2

107

Аквакултури

136.

Негованка

233

Аквакултури

137.

Нови пазар 1

302

Аквакултури

138.

Нови пазар 2

344

Любителски риболов

139.

Овча могила

444

Аквакултури

140.

Овчарица

6550

Аквакултури

141.

Овчарово

226

Аквакултури

142.

Овчи кладенец

260

Аквакултури

143.

Одринци

863

Любителски риболов

144.

Осломе

158

Аквакултури

145.

Острог

38

Любителски риболов

146.

Ошане

49

Аквакултури

147.

Паисий 2

75

Любителски риболов

148.

Пампорово

216

Аквакултури

149.

Пелик дере

34

Аквакултури

150.

Петелово

65

Аквакултури

151.

Полетковци

980

Аквакултури

152.

Поляница

505

Аквакултури

153.

Правец

366

Аквакултури

154.

Правище

394

Аквакултури

155.

Пролеша

56

Любителски риболов

156.

Пустия

231

Аквакултури

157.

Пчеларово 1

53

Аквакултури

158.

Пчеларово 2

25

Аквакултури

159.

Ряховски ливади

139

Аквакултури

160.

Света

95

Аквакултури

161.

Седлото

24

Аквакултури

162.

Сивата вода

175

Аквакултури

163.

Синята река

528

Аквакултури

164.

Сираково

200

Аквакултури

165.

Скала – 1

403

Аквакултури

166.

Скала – 2

50

Аквакултури

167.

Скендер дере

150

Аквакултури

168.

Смирненски

462

Аквакултури

169.

Снежина

180

Аквакултури

170.

Стойковци

1130

Аквакултури

171.

Сушица

459

Аквакултури

172.

Табакова чешма

111

Аквакултури

173.

Телиш

2320

Любителски риболов

174.

Телиш – 2

43

Аквакултури

175.

Темелково

165

Аквакултури
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Предназначение на държавните язовири в рибностопанско отношение
№

Язовир

Площ (дка)

Категоризация

176.

Тешел

100

Любителски риболов

177.

Токмакли

38

Аквакултури

178.

Тотлебенов вал

80

Любителски риболов

179.

Трапище

38

Аквакултури

180.

Троян

530

Аквакултури

181.

Трояново

550

Аквакултури

182.

Тръбач

86

Аквакултури

183.

Тръстиково

578

Любителски риболов

184.

Филиповци

138

Любителски риболов

185.

Фисека

691

Любителски риболов

186.

Церковски

1180

Аквакултури

187.

Черковна (Дъбрава)

312

Аквакултури

188.

Чернозем

460

Аквакултури

189.

Чирпан

131

Любителски риболов

190.

Шишманов вал

548

Аквакултури

191.

Шумен

1050

Аквакултури

192.

Ярловци

560

Аквакултури

Язовири с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване, където любителският
риболов е разрешен единствено извън санитарно-охранителната зона
№

Язовир

Площ (дка)

Категоризация

1.

Асеновец

1100

Любителски риболов

2.

Батак

22080

Любителски риболов

3.

Бебреш

736

Любителски риболов

4.

Бели Искър

850

Любителски риболов

5.

Белмекен

4531

Любителски риболов

6.

Боровица

482

Забранен за риболов

7.

Въча

4970

Любителски риболов

8.

Голям Беглик

4126

Любителски риболов

9.

Дяково

2000

Любителски риболов

10.

Искър

30000

Любителски риболов

11.

Йовковци

5745

Любителски риболов

12.

Калин

350

Любителски риболов

13.

Камчия

9601

Забранен за риболов

14.

Карагьол

90

Любителски риболов

15.

Кокаляне

300

Любителски риболов

16.

Кричим

790

Любителски риболов

17.

Пловдивци

200

Любителски риболов

18.

Студена

1416

Любителски риболов

19.

Среченска бара

840

Любителски риболов

20.

Тича

18700

Любителски риболов

21.

Хр. Смирненски (Янтра)

1054

Забранен за риболов

22.

Чаира

200

Любителски риболов

23.

Ясна поляна

2317

Забранен за риболов

24.

Ястребино

4800

Любителски риболов

“
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§ 16. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 6, ал. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТО ПРАВО ЗА УСВОЯВАНЕ НА РЕСУРС ОТ РИБА
И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ В ЧЕРНО МОРЕ И РЕК А ДУНАВ
№ .................... г.
НА:

(трите имена на физическото лице или пълно наименование на юридическото лице)

снимка Адрес:_______________________________________________________________________________
(постоянен адрес на физ. лице или седалище и адрес на управление на юридическото лице)

ЕИК: ……………………………………………
Лични данни на капитана или друго физическо лице, извършващи риболова от името и за
сметка на титуляря: _________________________________________________________________________
(Личен
подпис);

(трите имена и адрес)

ЕГН _________________________
Свидетелство за правоспособност № ……………../…………….. г. от ______________________________________
(Диплома, в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗРА)

Номер на риболовен дневник: от стр. _________  до стр. _________  от стр. _________  до стр. _________
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ УЛОВ НА РИБА И
ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ
1. На основание на разрешително за стопански риболов:

2. За периода:

3. С риболовен кораб:
Външна маркировка и име на кораба
Име на плавателния съд

Собственик на кораба (адрес)
или основанието за ползване

Знаме
CFR №
Размери:
Двигател № ____________________________________________
дълж. __________________ шир. __________________ Марка __________________________________________________
Височина на борда ….....…… газене ………................ Мощност ................................ гориво .................................
Човековместимост (общо):
Екипаж:

Повиквателен сигнал:
Навигационно оборудване:

4. Използвани риболовни уреди: (наименование на уреда, брой, размери: дължина, широчина, размер на
окото, номера на пломби) ……………………………………………….……………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

ОРГАН, ИЗДАЛ УДОСТОВЕРЕНИЕТО...............................................................................................
(име и длъжност)

Гр.

Подпис/печат
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТО ПРАВО ЗА УСВОЯВАНЕ НА РЕСУРС ОТ РИБА И ДРУГИ
ВОДНИ ОРГАНИЗМИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН УРЕД ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ ЧЛ. 21 ЗРА
№ .................... г.
НА:
(пълно наименование на юридическото лице или ЕТ)

Адрес:_______________________________________________________________________________________
(адрес на управление на юридическото лице)

ЕИК: ……………………………………………
Лични данни на капитана или друго физическо лице, извършващи риболова от името и за
сметка на титуляря: ____________________________________________________________________________
(Личен
подпис);

(трите имена и адрес)

ЕГН _________________________
Свидетелство за правоспособност № ……………../…………….. г. от ______________________________________
(Диплома, в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗРА)

Номер на риболовен дневник: от стр. _________  до стр. _________  от стр. _________  до стр. __________
ДА ИЗВЪРШВА СТОПАНСКИ УЛОВ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ:
1. На основание на разрешително за стопански риболов:

2. За периода:

3. С уред, който е поставен:
Координати на характерните гранични точки:
Име на мястото, на което ще бъде поставен специ
ализираният уред: __________________________________
Дълбочина на мястото: _____________________________
Дължина на хавлията: ______________________________
Размери на къщата:
Дължина: _________________________________
Ширина: __________________________________

Документ, удостоверяващ ползваната площ:
Сезонност:
Местоположение на обекта (местност, селище,
община, област)

4. С риболовен кораб:
Външна маркировка и име на кораба
Име на плавателния съд

Собственик на кораба (адрес)
или основанието за ползване

Знаме
CFR №
Размери:
Двигател № _______________________________________
дълж. __________________ шир. ________________________ Марка ______________________________________________
Височина на борда ……............… газене ……..................… Мощност ............................ гориво ............................
Човековместимост (общо):
Екипаж:

Повиквателен сигнал:
Навигационно оборудване:

…………………………………………………….……………………………………………….…………………………………………….………………………………..
…………………………………………………….……………………………………………….…………………………………………….………………………………..
…………………………………………………….……………………………………………….…………………………………………….………………………………..
…………………………………………………….……………………………………………….…………………………………………….………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

ОРГАН, ИЗДАЛ УДОСТОВЕРЕНИЕТО …………………….....................................................................…………
(име и длъжност)

Гр.

Подпис/печат“
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§ 17. Приложение № 3 към чл. 20, ал. 1 се изменя така:
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„Приложение № 3
към чл. 20, ал. 1

ПРОТОКОЛ ЗА ЗАРИБЯВАНЕ
Днес, ...................., съгласно чл. 52 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), комисия
в състав:
1. ......................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................................
5. ......................................................................................................................................................................
6. ......................................................................................................................................................................
(трите имена, длъжност, месторабота)

присъства на зарибяване, извършено от: ……………………..................................................................…………,
(наименование на лицето, което извършва зарибяването)

както следва:
I. Във воден обект: ......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(наименование на обекта, който се зарибява)

II. Със зарибителен материал от: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(наименование на обекта, в който е произведен/закупен зарибителният материал, вид и № на
документа за придобиване)

III. Видов и количествен състав на зарибителния материал:
Вид риба и/или други
водни организми

Възраст
(личинки и еднолетки – в месеци,
едногодишни или по-възрастни –
в години)

Количество
(брой)

Средно
ед. тегло
(грама)

Общо
тегло
(кг)

IV. Приложения:
1. Ветеринарномедицинско свидетелство
№ ................., изд. на ............... г., от ...............................
2. Генетичен сертификат № .........., изд. на ................ г., от ................................
КОМИСИЯ:
1. ...........................

4. .................................

2. ...........................

5. .................................

3. ...........................

6. .................................

Забележки: .........................................................................................................................................................
Заверил: ..............................................................
(трите имена)

Началник-отдел териториално звено на ИАРА
гр. ..........................

Подпис/печат ..........................................“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. До влизане в сила на наредбата по чл. 25, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакулту
рите определянето на зоните за аквакултури се съобразява с екологичния капацитет на язовира
за производство на риба в садки.
§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър на земеделието, храните и горите:
Вергиния Кръстева
За министър на околната среда и водите:
Николай Кънчев
9358
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 2 септември 2020 г.

по административно дело № 9163 от 2020 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – пето отделение, в закрито
заседание на втори септември две хиляди и
двадесета година в състав: председател: Диана
Добрева, членове: Здравка Шуменска, Ема
ноил Митев, изслуша докладваното от съдията
Здравка Шуменска по адм. дeло № 9163/2020 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Сдружение
„Хепактив“, представлявано от Силвана Цоч
кова Лесидренска, чрез процесуалния пред
ставител адв. Елмира Исмаил, и на Боряна
Атанасова Георгиева чрез адв. Петър Антонов
срещу Изисквания на НЗОК при лечение на
хроничен вирусен С хепатит при болни над
18-годишна възраст в извънболнична помощ,
утвърдени от управителя на НЗОК, в сила от
15 август 2020 г.
С жалбата е направено искане за спиране
действието на Изискванията на НЗОК поради
това, че е налице реална възможност да настъ
пят значителни или трудно поправими вреди за
болни от хроничен вирусен С хепатит пациенти,
техните близки и българското общество като
цяло. Конкретно първото съображение е, че
като се елиминира алтернативата на клинич
ната епикриза, а именно етапната епикриза с
амбулаторен лист от преглед при специалист,
ответникът поставя в непосредствена опасност
живота и здравето на българските граждани,
като ги принуждава да постъпват в болница
за преглед и изследвания, които могат да
бъдат извършени извънболнично, и с това се
увеличава вероятността те, както и преби
ваващите отпреди това в болницата лежащо
болни пациенти да се заразят с COVID-19,
както и болничният персонал. Забавя се въз
можността да получат лечение за хроничен
вирусен хепатит С, силно се затруднява, а
дори и прегражда изобщо възможността за
лечение на задържани лица и лица, лишени
от свобода. Другото съображение е, че като
се елиминира възможност та оценката на
фиброзата на черния дроб да бъде извър
шена само посредством комбинация от два
панела от кръвни биомаркери – APRI, FIB-4,
се принуждават пациентите или да бъдат
хоспитализирани за извършване на биопсия,
или да бъдат подложени на еластография
заедно с кръвните биомаркери. Това отново
води до излагане на пациентите на ненужен
риск от посочената зараза поради необходи
мостта от престой в лечебно заведение, как
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то и до задължение на същите да пътуват и
посетят болници, разполагащи със съответен
еластограф в условията на епидемия.
Ответната страна – управителят на НЗОК,
не взема становище по искането за спиране
действието на оспорените Изисквания.
Върховният административен съд, тричле
нен състав на пето отделение, счита искането
за допустимо, а разгледано по същество, за
основателно.
Съгласно чл. 190, ал. 1 АПК оспорването
не спира действието на подзаконовия норма
тивен акт, освен ако съдът постанови друго.
В съответствие с чл. 166, ал. 4 във връзка с
чл. 196 АПК допуснатото предварително из
пълнение на административен акт по силата
на отделен закон, когато не се предвижда
изрична забрана за съдебен контрол, може
по искане на оспорващия да бъде спряно от
съда при условията на чл. 166, ал. 2 АПК при
всяко положение на делото до влизането в
сила на решението, ако то би могло да при
чини на оспорващия значителна или трудно
поправима вреда. Възможността съдът да
упражни това правомощие изисква наличи
ето на посочените предпоставки по чл. 166,
ал. 2 АПК, а именно опасност да настъпят
значителни или трудно поправими вреди за
оспорващия, респ. за останалите адресати
на акта. Във всеки конкретен случай съдът,
разглеждащ искане за спиране действието на
подзаконов нормативен акт, преценява дали
действието му може да причини такива вреди
на адресата, които да бъдат противопоставе
ни на обществения интерес от действие на
приетия подзаконов нормативен акт.
С оспорените Изисквания, утвърдени от
управителя на НЗОК, са разписани медицин
ските критерии и административният ред за
провеждане на терапията за посочената ка
тегория лица – болни от хроничен вирусен С
хепатит пациенти. С тях е допусната промяна,
като по повод на започване на лечението се
изисква представяне на актуална клинична
епикриза за последното пролежаване на бол
ния в ЛЗБП със създадена специализирана
комисия, предлагаща болния за лечение, ко
ето представлява изменение на изискванията,
коит о действат в момента. Налице е отпадане
на алтернативата за представяне на етапна
епикриза с амбулаторен лист от преглед при
специалист. Също така при оценка на степента
на чернодробна фиброза са предвидени две
опции за извършването є при три такива в
тези Изисквания, действащи от 1.10.2019 г.
Освен това с процесните изменения се въвеж
да изискване за три метода на еластография
и се отменя като втора алтернатива тази за
чернодробна биопсия, въведена с Изисквания
та, в сила от 1.01.2020 г. Въвеждат се кръвни
биомаркери в задъл ж ителна комбинаци я
с еластография и отпада възможността за
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Fibrotest. От изложеното следва да се направи
извод, че в конкретния случай незабавното
изпълнение на Изискванията е насочено към
преуреждане на административния ред за
провеждане на терапия.
Тези обстоятелства сочат на възможност
изпълнението на подзаконовия акт, преди
приключване на спора за неговата законо
съобразност с влязъл в сила съдебен акт, да
постави адресатите на този акт в опасност
от настъпване на вреди – значителни или
трудно поправими – по смисъла на чл. 166,
ал. 1, предл. 2 АПК. Тези вреди, преценени
на плоскостта на здравословния проблем,
диагностициран при всеки конкретен адре
сат, са противопоставими на презумирания
с разпоредбата чл. 190, ал. 1 АПК обществен
интерес, респ. в случая, на поставената с об
жалваните Изисквания цел за преуреждане на
медицинските критерии и реда за провеждане
на терапия на пациентите. Така поставената
цел не обуславя необходимост от спешно
привеждане в изпълнение на новите правила.
Предвид това изложеното искане за спи
ране действието на оспорения подзаконов
нормативен акт до окончателно решаване
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на въпроса за неговата законосъобразност с
влязъл в сила съдебен акт е основателно и
следва да бъде уважено.
Водим от изложеното и на основание
чл. 190, ал. 1 във връзка с чл. 166, ал. 2 и 4
АПК, Върховният административен съд, пето
отделение,
ОПРЕДЕЛИ:
Спира действието на Изискванията на
НЗОК при лечение на хроничен вирусен С
хепатит при болни над 18-годишна възраст в
извънболнична помощ, утвърдени от управи
теля на НЗОК, в сила от 15 август 2020 г., до
приключване на производството по делото с
влязъл в сила съдебен акт.
Определението подлежи на обжалване с
частна жалба пред петчленен състав на Вър
ховния административен съд в 7-дневен срок
от съобщаването му на страните.
След влизането му в сила делото да се
докладва за насрочване в открито съдебно
заседание.
Председател:
Георги Чолаков
9397
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-555
от 24 ноември 2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 657, ал. 2 от Търговския
закон във връзка с влязло в сила на 11.09.2020 г.
съдебно Определение № 4501/20.12.2019 г. по т.д.
№ 1734/2014 г. по описа на Окръжния съд – Варна, нареждам:
Изключвам Николай Бранимиров Балачев с
адрес: Варна, ул. Парижка комуна № 2, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г.
на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от
2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат
назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включен в
списъка със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на
министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.).
Препис от настоящата заповед да се връчи
на Николай Бранимиров Балачев – за сведение,
на директора на дирекция „Взаимодействие със
съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и
на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.
Министър:
Д. Ахладова
9367

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1795
от 4 декември 2020 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 № 6319 от 4.12.2020 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
на областния управител на област Кърджали,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
00607.12.374, с площ 2282 кв.м, намиращ се в гр.
Ардино, община Ардино, област Кърджали, ведно
с построените в имота: сграда с идентификатор

00607.12.374.1, със застроена площ 316 кв. м, и
сграда с идентификатор 00607.12.374.2, със застроена площ 16 кв. м.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
9411
РЕШЕНИЕ № 3728-П
от 4 декември 2020 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 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 собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1,
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение № 1753 от 16.09.2019 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 76 от 2019 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно решение № 6320 от 4.12.2020 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 Русе,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
07603.501.586, с площ от 873 кв. м, намиращ се на
ул. Васил Левски № 4 в гр. Бяла, община Бяла,
област Русе, ведно с построените в него сгради с
идентификатори: 07603.501.586.2, 07603.501.586.3 и
07603.501.586.4 (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 – 125 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 6000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
23 800 лв. (без включен ДДС) или равностойността 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 процедура е 1 месец считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ с възможност
да бъде удължен еднократно в случаите и по
реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната
платформа;
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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. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба 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
9412

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 417
от 1 декември 2020 г.
На основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1 от
Закона за Българската народна банка (ЗБНБ) Управителният съвет приема бюджет на Българската
народна банка (БНБ) за 2021 г., както следва:
(Хил. лв.)
Показатели

Бюджет
2021 г.

Раздел І. Разходи за издръжка на БНБ

131 841

1. Разходи, свързани с издръжката
на паричното обращение

34 067

2. Разходи за материали, услуги
и амортизации

44 283

3. Разходи за персонал

43 713

4. Разходи за социална дейност

2 473

5. Други административни разходи

2 729

6. Разходи, свързани с участието на
БНБ в ЕСЦБ

4 576

Раздел ІІ. Инвестиционна програма

28 888

1. Финансиране на ново строителство,
реконструкция и модернизация

4 774

2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго
оборудване

2 504

3. Информационни системи на БНБ

21 594

4. Инвестиции, свързани с участието
на БНБ в ЕСЦБ

16

На основание чл. 50 от ЗБНБ в 30-дневен срок
управителят на БНБ да представи на Народното
събрание приетия от Управителния съвет бюджет
на банката за 2021 г.
Управител:
Д. Радев
9375
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 404
от 26 ноември 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 във връзка
с ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 1251
от 25.10.2018 г. (ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Общинският
съвет – Велико Търново:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 404 800 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Дворно
място, за което е отреден УПИ I – „За основно
училище“, от кв. 25 по плана на с. Присово,
заедно с построена в него сграда (бивше училище)“ – собственост на Община Велико Търново.
Сделката се облага частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване,
при стъпка на наддаване в размер 40 450 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14,30 ч.;
място на търга – стая № 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация се получава след
представяне в ОбАП на документ за извършено
плащане – стая № 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 121 440 лв. Депозитът
се внася по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч.
на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена заедно
с дължимия ДДС и сключването на договор за
продажба да се извърши в 30-дневен срок от
датата на заповедта в „Държавен вестник“ за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
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За обекта се допуска и разсрочено плащане при
следните условия: начална вноска – не по-малка от
30 на сто от предложената от определения купувач
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане, при издължаването на началната вноска купувачът заплаща и
пълния размер на дължимия ДДС, собствеността
на имота се прехвърля на купувача с подписването
на договора, като за периода до окончателното
изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая № 419 в сградата на Община Велико
Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

9409

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 405
от 26 ноември 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 и
6 от Наредбата за търговете и конкурсите, свои
решения № 1421 от 28.03.2019 г. (ДВ, бр. 32 от
2019 г.) и № 1487 от 30.05.2019 г. (ДВ, бр. 46 от
2019 г.) Общинският съвет – Велико Търново:
1. Намалява с 25 на сто приетата с Решение
№ 1487 от 30.05.2019 г. на ВТОбС начална цена и
определя нова начална цена в размер 30 525 лв.
за продажба на общински нежилищен имот
със стопанско п редназначение, п редставл яващ: „Самостоятелен обект с идентификатор
10447.509.281.2.4 по КККР на гр. Велико Търново,
разположен на етаж 0, в сграда № 2, построена
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в ПИ с идентификатор 10447.509.281 и с административен адрес: ул. Цар Иван Шишман № 2,
представляващ магазин със сервизно помещение
и принадлежащ към него склад, заедно с 6,71%
ид.ч. от общите части на сградата и отстъпено
право на строеж съобразно ЗП върху ПИ с
идентификатор 10447.509.281“ – собственост на
Община Велико Търново.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване,
при стъпка на наддаване в размер 3000 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14,30 ч.;
място на търга – стая № 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG
95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая № 419 в сградата
на Община Велико Търново, всеки работен ден
и до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 9076 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
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8. Документи за участие в търга се подават
в стая № 419 в сградата на Община Велико
Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов

9410

ОБЩИНА ЛОМ
РЕШЕНИЕ № 157
от 16 ноември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Лом,
одобрява общ устройствен план на община Лом.

9356

За председател:
Н. Петрова

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 301
от 29 октомври 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ
Общинският съвет – Монтана, реши:
Одобрява частично изменение на общия устройствен план на община Монтана с обхват ПИ
с идентификатор 48489.27.780 и ПИ с идентификатор 48489.27.208 по КК на гр. Монтана, местност
Велина бабка, с което: ПИ с идентификатор
48489.27.780 се нанася като жилищна устройствена
зона, съгласно влязъл в сила ПУП – ПЗ, одобрен
със Заповед № 2256 от 10.10.2014 г. на кмета на
община Монтана; променя се устройствената
зона на ПИ с идентификатор 48489.27.208 от
обработваеми земи – ниви, в жилищна устройствена зона, съгласно чертежа.
Съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ настоящото
решение се изпраща в седемдневен срок от приемането му на областния управител, който може
в 14-дневен срок от получаването му да върне
незаконосъобразното решение за ново обсъждане или да го оспори пред Административния
съд – Монтана, при условията и по реда на чл. 45
от ЗМСМА.
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Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ не подлежат на
обжалване общите устройствени планове, както
и техните изменения.

9403

Председател:
И. Иванов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-194
от 7 декември 2020 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ във
връзка с чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и т. 3.7 от
заповеди № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ и
№ РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ за техническите изисквания и условията за контрол към
плановете по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 32,
ал. 1 от ЗА одобрявам:
План на новообразуваните имоти (ПНИ) в
мащаб М 1 : 1000 на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по § 4 от
ПЗРЗСПЗЗ, в обхват на поземлени имоти (ПИ)
с идентификатори по КККР:
– в землището на гр. Белово: ПИ с идентификатори 03592.2.1004 и 03592.2.1008 в местност
Кутела – Додови ниви, съгласно Заповед за одобряване на КККР № РД-18-34 от 20.05.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК;
– в землището на с. Момина клисура, община Белово: ПИ с идентификатори 48903.84.483
и 48903.29.545 в местност Горен Друм – Друма,
съгласно Заповед за одобряване на КККР № РД18-119 от 20.02.2019 г. на изпълнителния директор
на АГКК.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област
Пазарджик пред Районния съд – Пазарджик, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ съгласно § 19, ал. 1 от
ЗИДАПК.

9414

Областен управител:
Ст. Мирев

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 61
от 28 юли 2020 г.
На основание чл. 134, ал. 1, т. 5 и чл. 127, ал. 6
от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка
с постъпило заявление от заинтересовано лице по
чл. 131 предвид изложените в докладна записка с
вх. № 190 от 16.07.2020 г. фактически основания
Общинският съвет – Съединение, реши:
Одобрява проект за частична промяна на ОУП
за имоти (УПИ) с номера XIV – общ., VII – стоп.
дейности, и II – стоп. дейности, кв. 161 по плана
на гр. Съединение.

9404

Председател:
Кр. Крислова
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81. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС107 от 10.12.2020 г. за строеж: „Преносен газопровод до гр. Свищов“, Подобекти: „Преносен
газопровод – Линейна част“, „Кранови възли
(КВ)“ – 4 бр., и „Станции за катодна защита
(СКЗ)“ – 2 бр.; „ТСВ – Магистрален оптичен
кабел“; „Станция за очистване на газопровода
(СОГ) – Пускова и Приемна камера“; „Автоматична газорегулираща станция (АГРС)“, на територията на: землища с. Горна Липница, с. Батак,
с. Сломер, с. Караисен, община Павликени, землища с. Горна Студена, с. Овча могила, с. Козловец,
с. Българско Сливово, с. Царевец и гр. Свищов,
община Свищов, област Велико Търново“. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
9444
34. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С200022-091-0000670/2.12.2020 г. възлага
на Георги Георгиев, с адрес: София, ул. Добри
Войников № 47, ет. 2, ап. 2, следния недвижим
имот, намиращ се в административно-жилищен
комплекс с магазини, офиси, подземни гаражи
и трафопост, състоящ се от четири секции с
по две сутеренни нива под тях с подземни паркоместа, складове и мазета – секции „А“, „Б“
„В“ и „Г“, който комплекс е изграден в София,
район „Студентски“, в УПИ VII-3248 от кв. 150,
по плана на гр. София, район „Студентски“, при
граници на урегулирания поземлен имот: от три
страни – улици, урегулиран поземлен имот № I
(първи) за ж.с. и обществено строителство, урегулиран поземлен имот № V-3786 и урегулиран
поземлен имот № VI-1715, като поземлен имот
№ 3248 е идентичен с реална част от стар поземлен имот с пл. № 1112 от к.л. 599, в който имот
е изградена жилищна сграда – многофамилна, с
идентификатор 68134.1605.3786.1; сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори
68134.1605.3248, 68134.1605.3786 и принадлежи към
поземлен имот с идентификатор 68134.1605.3786,
със застроена площ на сградата 1851 кв. м, с
административен адрес на имота: София, ул.
Акад. Стефан Младенов № 46, представляващ
самостоятелен обект в сграда с планоснимачен
№ 3248, парцел 7, паркомясто № 21, намиращо се
на ниво С 2 в общия сутерен на секции „Б“ и „В“,
на кота -5,80 м, с площ 12,50 кв. м, при граници на
същото паркомясто: рампа за маневриране, мазе
№ 1 (едно), стълбище на секция „А“, паркомясто
№ 88 и паркомясто № 20 заедно с припадащите
му се 0,77 идеални части от общите части на
тази част на сградата, в която са разположени
подземните паркоместа на секции „А“, „Б“, „В“
и „Г“, които, изчислени в квадратни метри, пред-

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3   

ставляват 26,98 кв. м, и заедно с 0,77 % идеални
части от правото на строеж върху мястото за
тази част от сградата, които идеални части съответстват по площ и за които идеални части е
обособено реално ползване на паркомясто № 21,
в която са разположени подземните паркоместа
на секции „А“, „Б“, „В“ и „Г“ и която е с обща
площ 3542,86 кв. м.
9329
56. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С200022-091-0000670/2.12.2020 г. възлага
на Явор Недев, с адрес: София, ж.к. Манастирски
ливади 200, вх. В, ет. 3, ап. 301, следния недвижим
имот, намиращ се в административно-жилищен
комплекс с магазини, офиси, подземни гаражи
и трафопост, състоящ се от четири секции с
по две сутеренни нива под тях с подземни паркоместа, складове и мазета – секции „А“, „Б“,
„В“ и „Г“, който комплекс е изграден в София,
район „Студентски“, в УПИ VII-3248 от кв. 150,
по плана на гр. София, район „Студентски“, при
граници на урегулирания поземлен имот: от три
страни – улици, урегулиран поземлен имот № I
за ж.с. и обществено строителство, урегулиран
поземлен имот № V-3786 и урегулиран поземлен
имот № VI-1715, като поземлен имот № 3248 е
идентичен с реална част от стар поземлен имот с
пл. № 1112 от к.л. 599, в който имот е изградена
жилищна сграда – многофамилна, с идентификатор 68134.1605.3786.1; сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 68134.1605.3248,
68134.1605.3786 и принадлежи към поземлен имот
с идентификатор 68134.1605.3786, със застроена
площ на сградата 1851 кв. м, с административен адрес на имота: София, ул. Акад. Стефан
Младенов № 46, представляващ самостоятелен
обект в сграда, планоснимачен № 3248, парцел
7, паркомясто № 64, намиращо се на второ ниво
в сутерена на секция „Г“, на кота -5,80 м, който
обект се състои от паркомясто с площ 12,50 кв. м,
при граници на същото паркомясто: рампа за
маневриране, коридор, паркомясто № 65, мазе
№ 30, мазе № 29 и коридор, заедно с припадащите
му се 0,77 % идеални части от общите части на
тази част на сградата, в която са разположени
подземните паркоместа на секции „А“, „Б“, „В“
и „Г“, които, изчислени в квадратни метри, представляват 14,75 кв. м, като общата квадратура
на паркомястото с включени идеални части е
27,25 кв. м и заедно с 0,77 % идеални части от
правото на строеж върху мястото за тази част
от сградата, които идеални части съответстват
по площ и за които идеални части е обособено
реално ползване на паркомясто № 64, в която
са разположени подземните паркоместа на секции „А“, „Б“, „В“ и „Г“ и която е с обща площ
3542,86 кв. м.
9345
60. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Варна, офис Силистра, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот изх. № С200019-
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091-0000630/19.11.2020 г. възлага на Емил Илиев
Илев с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Фондови жилища, бл. 205, вх. В, ет. 3, ап. 54, следния
недвижим имот: земеделска земя – нива, КИД
00415.131.37, намираща се в местността Саища
в землището на гр. Алфатар, шеста категория,
площ 7500 кв. м. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
чрез службата по вписванията.
9402
5. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С200013-091-0000644/24.11.2020 г.
възлага на Сюлейман Рамиз Караахмед, адрес:
гр. Сърница, ул. Хан Аспарух № 7, следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор
70648.92.628, с площ 1035 кв. м, намиращ се в
Стопанския двор в гр. Сърница, община Сърница,
при трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за стопански
двор, ведно с построената в него едноетажна
масивна сграда с идентификатор 70648.92.628.1
с площ по нотариален акт 520 кв. м, а съгласно
одобрена със Заповед № РД-18-794 от 11.11.2019 г.
на и.д. на АГКК площ по кадастралната карта
и кадастралните регистри – 583 кв. м. Съгласно
Удостоверение № 34/31.10.2013 г. за въвеждане
в експлоатация на строеж, издадено от главния
архитект на Община Велинград, сградата е със
застроена площ от 464 кв. м, предназначена за
сушилня. Границите на имота по нотариален
акт са от всички страни улици от стопанския
двор, а по кадастрална карта – поземлени имоти с идентификатори: 70648.92.736, 70648.92.636.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при агенцията
по вписванията по местонахождението на имота.
9405
19. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, дирекция
„Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК
с постановление за възлагане на недвижим имот
с изх. № С200016-091-0000466/2.10.2020 г. възлага
на Радослав Георгиев Кръстев с постоянен адрес:
София, ул. Драгалевска № 8, ет. 7, вх. Д, група 1:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
02676.501.3043.1.38 в гр. Банско, община Банско,
област Благоевград, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-81 от 10.12.2009 г. на изп. директор на
АГКК; посл. изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на
имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. Ст. Стамболов
№ 60, ет. 4, ап. А.4.8; самостоятелният обект се
намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 02676.501.3043; предназначение на самостоятелния имот: жилище,
апартамент; брой нива на обекта: 1; посочена в
документа площ: 31,50 кв. м; прилежащи части:
5,64 кв. м от общите части на сградата.
9266
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43. – Нов български университет – София,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство
(фотография) – един. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в
„Държавен вестник“. Документите се подават
в Нов български университет, ул. Монтевидео
№ 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел.
02/8110235.
9437
281. – Бу рг аск и я т свободен у н и верси т е т
обявява конкурс по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ за
заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 3.6. Право
(Гражданско процесуално право) – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, Бургас,
ул. Сан Стефано № 62, стая 206, тел. 056/900-486.
9354
90. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност професор в
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника и научна специалност
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ за нуждите на катедра
„Компютърни системи и технологии“ във факултет
„Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“ – 1 място, за военнослужещ. Изискванията
към кандидатите и необходимите документи за
кандидатстване по конкурса са обявени със Заповед на министъра на отбраната на Република
България № ОХ-962 от 25.11.2020 г. и в обявата
на сайта на университета, линк: https://www.nvu.
bg/proc_zras_prof_noemvri_2020.php. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Документи се
подават в регистратурата за некласифицирана
информация на НВУ „Васил Левски“ – Велико
Търново. Телефони за контакти: 062/618875; Siemens:
62075; GSM: 0884541585; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
9420
91. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност доцент в област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.7. Администрация и управление и по научна
специалност „Военна психология“ за нуждите на
първично звено катедра „Информационна сигурност“ на приемащо структурно звено факултет
„Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“ – 1 място, за цивилен служител. Условията
по конкурса, изискванията към кандидатите и
необходимите документи за кандидатстване по
конкурса са обявени със Заповед на началника на
НВУ „Васил Левски“ № РД-02-1234 от 30.11.2020 г.
и в обявата на сайта на университета, линк:
https://www.nvu.bg/proc_zras_doc_noemvri_2020.php.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информаци я на у ниверситета
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във Велико Търново. Телефони за контакти:
062/618875; Siemens: 62075; GSM: 0884541585; e-mail:
georgiev_ga@nvu.bg.
9421
632. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи – София, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност доцент по професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство“
(Социални системи, управление и услуги) – един,
със срок 3 месеца от датата на обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават на
адрес: София, ул. Академик Стефан Младенов
№ 1, ВУТП, стая № 201, „Деловодство“, тел. (+359)
088 887 8068.
9432
372. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент по
05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства (златарско изкуство XIV – XVII в.)“, област
на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.1. Теория на изкуствата – един, за
нуждите на сектор „Изобразителни изкуства“,
ИГ „Средновековно и възрожденско изкуство“,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Документи се подават
в института, ул. Кракра № 21; справки – тел.
02/944 24 14.
9422
8. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент, професионално направление
4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло,
наноразмерни материали и минерали) за нуждите
на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи
е 2 месеца от датата на обнародване на обявата
в „Държавен вестник“. За справки и подаване
на документи – в канцеларията на института на
адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107,
стая 55, тел. 0888110475.
9349
9. – И нс т и т у т ът п о н е вр о б и о л о г и я п р и
БАН – София, обявява конкурс за доцент по
научна специалност „Фармакология“ – един, за
нуждите на направление „Биологични ефекти
на природни и синтетични вещества“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Информация и подаване на документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, блок 23, стая 213, тел. 02/979-21-51.
9348
60. – Институтът по философия и социология
при БАН – София, обявява конкурси за: доцент
по професионално направление 2.3. Философия
(философия на политиката) за нуждите на секция
„Социални теории, стратегии и прогнози“ – един;
главен асистент по професионално направление
2.3. Философия (естетика – философия на културата) за нуждите на секция „Култура, естетика,
ценности“ – един; главен асистент по професионално направление 2.3. Философия (философия
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на религията и религиознание) за нуждите на
секция „Религия, вярвания, светоглед“ – един;
главен асистент по специалност „Социология“,
професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата за нуждите
на секция „Социален контрол, отклонения и
конфликти“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Института по философия и
социология, София 1000, ул. Сердика № 4, ет. 1,
тел. 02/981-79-46.
9359
818. – Институтът за ядрени изследвания
и ядрена енергетика при БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.1.
Физически науки (Математическо моделиране
във физиката – атомна и молекулна физика) със
срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – София, бул. Цариградско шосе
№ 72, тел.: (02) 979 59 82.
9438
15. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 498 по протокол № 22 от 22.10.2020 г., т. 10,
Столичният общински съвет е одобрил подробен
устройствен план – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за обект „Подмяна
на водопроводи от съществуваща събирателна
шахта „Турска вада“ до съществуваща облекчителна шахта над х. Еделвайс и от съществуваща облекчителна шахта над х. Еделвайс
до х. Трендафила, включващ водопроводи до
х. Филхармония и Почивен дом на адвокатите,
с отклонение – х. Рудничар, в Природен парк
„Витоша“, землищата на с. Мърчаево и кв. Бояна,
район „Витоша“, Столична община. Решението
и проектът са изложени в район „Витоша“. Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
9395
77. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са
издадени заповеди за отчуждаване на недвижими
имоти, както следва: 1. Заповед за отчуждаване
№ СОА20-РД40-63 от 13.08.2020 г. на кмета на
Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.2822.2742 (застроен), с
площ 12 кв. м и сграда с проектен идентификатор
68134.2822.2743.3, с площ 28 кв. м, представляващи
реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.716
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39 от
20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК,
във връзка с реализацията на обект: „Инженерна
инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа
на кв. Модерно предградие, район „Връбница“ –
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I етап – ул. Антон Кецкаров“. Собственици на
имота са Людмил Найденов и Теофил Найденов;
2. Заповед за отчуждаване № СОА20-РД40-87 от
30.09.2020 г. на кмета на Столична община на
поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор
68134.1007.2594 (незастроен), с площ 125 кв. м,
представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.932 по КККР, одобрени със Заповед
№ РД-18-108 от 13.12.2016 г. на изпълнителния
директор на АГКК, във връзка с реализацията
на обект: „Изграждане на Канализационен колектор – клон II по ул. Д-р Борис Вълчев от ул.
Емилиян Станев до бул. Черни връх, м. Кръстова
вада и м. Южен парк – IV част“. Собственик на
имота е Любчо Драганов.
9433
2. – Община Батак на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 79 от
28.05.2020 г., взето с протокол № 7 на Общинския
съвет – Батак, е одобрен проект за подробен
устройствен план за промяна предназначението
на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор 02837.6.940, м. Голака, 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, и подробни устройствени планове – план за регулация,
план за застрояване и парцеларни планове за
необходимите довеждащи проводи, във връзка с
процедура за промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор
02837.6.940, м. Голака.
9351
15. – Община гр. Брезово, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изготвен проект за подробен уст ройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на
ел. кабел 20 kV от нов ЖР стълб за ВКП на ВЛ 20
kV „Розовец“ в ПИ 62966.195.17 до нов БКТП в ПИ
62966.194.48, местност Св. Врач – Св. Троица, с.
Розовец, община Брезово, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-592 от 21.08.2019 г. на изпълнителния
директор на АГКК. Проектът за ПУП – ПП е
изложен в отдел „АТОНО“ в сградата на Община
Брезово, ул. Г. Димитров № 25. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Брезово.
9350
16. – Община гр. Брезово, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на
уличен водопровод от съществуващ водопровод
PE-HD ∅ 90, минаващ по улица между о.т. 167 и
261 по регулационния план на с. Розовец, община Брезово, до поземлен имот с идентификатор
62966.194.48, местност Св. Врач – Св. Троица,
с. Розовец, община Брезово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-592 от 21.08.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК. Проектът за
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ПУП – ПП е изложен в отдел АТОНО в сградата
на Община Брезово, ул. Г. Димитров № 25. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Брезово.
9406
4. – Община Девня на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен предварителен проект на подробен
устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) за разширение на кв. Река Девня,
гр. Девня, в ПИ 20482.111.29, ПИ 20482.111.57, ПИ
20482.111.308, ПИ 20482.111.309, ПИ 20482.112.601,
ПИ 20482.114.297, ПИ 20482.124.1, ПИ 20482.143.671,
ПИ 20482.145.1, ПИ 20482.145.654, ПИ 20482.145.655,
ПИ 20482.304.2, ПИ 20482.304.3, ПИ 20482.304.4,
ПИ 20482.304.5, ПИ 20482.304.6, ПИ 20482.304.7, ПИ
20482.304.9, ПИ 20482.304.12, ПИ 20482.304.13, ПИ
20482.304.14, ПИ 20482.304.15, ПИ 20482.304.16, ПИ
20482.304.17, ПИ 20482.304.18, ПИ 20482.304.19, ПИ
20482.304.20, ПИ 20482.304.21, ПИ 20482.304.23, ПИ
20482.304.25, ПИ 20482.304.375, ПИ 20482.304.439,
П И 2 0 4 8 2 . 3 0 4.4 4 0 , П И 2 0 4 8 2 . 3 0 4.471 , П И
20482.304.472, ПИ 20482.304.473, ПИ 20482.305.1,
ПИ 20482.305.2, ПИ 20482.305.3, ПИ 20482.305.4,
ПИ 20482.305.7, ПИ 20482.305.8, ПИ 20482.305.9,
ПИ 20482.305.10, ПИ 20482.305.11, ПИ 20482.305.13,
ПИ 20482.305.19, ПИ 20482.305.20, ПИ 20482.305.23,
ПИ 20482.305.28, ПИ 20482.305.30, ПИ 20482.305.32,
ПИ 20482.305.33, ПИ 20482.305.34, ПИ 20482.305.36,
ПИ 20482.305.37, ПИ 20482.305.38, ПИ 20482.305.39,
ПИ 20482.305.40, ПИ 20482.305.41, ПИ 20482.305.42,
ПИ 20482.305.43, ПИ 20482.305.44, ПИ 20482.305.45,
ПИ 20482.305.46, ПИ 20482.305.47, ПИ 20482.305.48,
ПИ 20482.305.53, ПИ 20482.305.56, ПИ 20482.305.57,
ПИ 20482.305.58, ПИ 20482.305.59, ПИ 20482.305.60,
ПИ 20482.305.61, ПИ 20482.305.62, ПИ 20482.305.63,
ПИ 20482.305.65, ПИ 20482.305.67, ПИ 20482.305.68,
ПИ 20482.305.73, ПИ 20482.305.74, ПИ 20482.305.75,
ПИ 20482.305.76, ПИ 20482.305.77, ПИ 20482.305.78,
ПИ 20482.305.79, ПИ 20482.305.80, ПИ 20482.305.81,
ПИ 20482.305.82, ПИ 20482.305.83, ПИ 20482.305.84,
ПИ 20482.305.85, ПИ 20482.305.87, ПИ 20482.305.88,
ПИ 20482.305.89, ПИ 20482.305.90, ПИ 20482.305.91,
ПИ 20482.305.92, ПИ 20482.305.93, ПИ 20482.305.94,
ПИ 20482.305.95, ПИ 20482.305.104 по кадастралната карта на гр. Девня и ПИ 36868.31.8 и ПИ
36868.31.11 по кадастралната карта на с. Кипра.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината.
9434
5. – Община Девня на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен предварителен проект на подробен
устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) на кв. Химик, гр. Девня, в ПИ
20482.119.684, ПИ 20482.119.685, ПИ 20482.119.686,
П И 2 0 4 8 2 .11 9. 6 8 7, П И 2 0 4 8 2 .11 9. 6 8 8 , П И
20482.119.689, ПИ 20482.119.690, ПИ 20482.119.691,
П И 2 0 4 8 2 .11 9. 6 9 2 , П И 2 0 4 8 2 .11 9. 6 9 3 , П И
20482.121.623, ПИ 20482.121.712, ПИ 20482.121.727,
П И 2 0 4 8 2 .1 21.7 2 8 , П И 2 0 4 8 2 .1 21.7 2 9, П И
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20482.121.750, ПИ 20482.121.755, ПИ 20482.122.666,
П И 2 0 4 8 2 .1 2 2 . 6 91 , П И 2 0 4 8 2 .1 2 2 .710 , П И
20482.122.711, ПИ 20482.122.713, ПИ 20482.122.727,
ПИ 20482.122.728, ПИ 20482.122.729, ПИ 20482.124.1,
ПИ 20482.124.2, ПИ 20482.124.3, ПИ 20482.124.4, ПИ
20482.124.689, ПИ 20482.124.692, ПИ 20482.124.693,
П И 2 0 4 8 2 .1 2 4 . 69 6 , П И 2 0 4 8 2 .1 2 4 . 69 7, П И
20482.124.699, ПИ 20482.124.701, ПИ 20482.124.703,
ПИ 20482.124.704, ПИ 20482.125.12, ПИ 20482.125.15,
ПИ 20482.125.16, ПИ 20482.125.43, ПИ 20482.125.702,
П И 2 0 4 8 2 .1 2 5.7 0 3 , П И 2 0 4 8 2 .1 2 5.7 0 7, П И
20482.125.708, ПИ 20482.125.709, ПИ 20482.150.4,
ПИ 20482.309.1, ПИ 20482.309.2, ПИ 20482.309.3,
ПИ 20482.309.6, ПИ 20482.309.7, ПИ 20482.309.8,
ПИ 20482.309.9, ПИ 20482.309.10, ПИ 20482.309.11,
ПИ 20482.309.12, ПИ 20482.309.13, ПИ 20482.309.15,
ПИ 20482.309.16, ПИ 20482.309.17, ПИ 20482.309.20,
ПИ 20482.309.23, ПИ 20482.309.24, ПИ 20482.309.25,
ПИ 20482.309.26, ПИ 20482.309.27, ПИ 20482.309.28
и ПИ 20482.505.653 по кадастралната карта на
гр. Девня. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общината.
9435
3. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
подземен електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.183.16 с начин на трайно ползване (НТП) „нива“, собственост
на Апостол Куков, преминаващ през следните ПИ:
27499.179.397 с НТП „пасище“; 27499.179.25 с НТП
„напоителен канал“; 27499.179.101 и 27499.182.185
с НТП „селскостопански, горски, ведомствен
път“, всички в землището на с. Енина, община
Казанлък, с дължина на трасето 320,5 м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат
проекта в стая № 18 на Община Казанлък и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
9415
831. – Община гр. Лъки, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане
проект за ПУП – ПРЗ за УПИ I – озеленяване,
кв. 21, УПИ I – гробища, УПИ II – озеленяване,
УПИ III – промишлен цех, кв. 31, улица между
о.т. 74 и о.т. 80 и улица между о.т. 64 и о.т. 74
по ПУП на с. Борово, община Лъки. Проектът
може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до
12 ч. и от 13 до 17 ч. в стая № 18, в сградата на
общинската администрация – Лъки, на адрес: гр.
Лъки, ул. Възраждане № 18, както и на интернет
страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в
раздел „Обявления, съобщения и уведомления
по ЗУТ и ЗКИР“. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до Община Лъки в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
9416
3. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
страни, че е изработен проект за подробен ус-
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тройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Трасе и сервитут на подземно
външно електрозахранване“, от ТП „Института“
в УПИ IV, кв. 962, по плана на с. Драгичево,
община Перник, област Перник, до „Комплекс
от еднофамилни жилищни сгради“, м. В.з. Приплат – разширение – запад, в УПИ VIII, кв. 21
по плана на с. Владая, район „Витоша“, София,
област София. Проектът за ПУП – ПП засяга
поземлени имоти с идентификатори 23251.40.507,
23251.8.700 и 23251.18.8 в землището на с. Драгичево, община Перник. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
9394
4. – Областният управител на област Плевен
на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че със Заповед № АУ-3302 от 26.11.2020 г. е одобрен технически инвестиционен проект и на основание чл. 148, ал. 3,
т. 1 от ЗУТ по повод заявление с вх. рег. № АУ25-1 от 1.12.2020 г. от „Булагропром“ – ЕООД, е
издадено Разрешение за строеж № АУ-25-1(1) от
4.12.2020 г. за строеж: „Реконструкция на ТП 4
20/0,4 kV с присъединяване към ВЛ 20 kV „Попов“
и ВЛ 20 kV „Македонеца“ в ПИ с идентификатор
17854.108.445, с. Гривица“. Местонахождение: ПИ
с идентификатори с 30590.200.24, 30590.300.21,
30590.300.24, 30590.400.1, 30590.900.4 по КККР на
с. Згалево, община Пордим, и ПИ с идентификатор 17854.108.122 в землището на с. Гривица,
община Плевен. Строежът е трета категория на
основание чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ж“ от ЗУТ,
както и съгласно чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба
№ 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи. На основание чл. 215, ал. 4, изр. първо, предложение второ от ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област
Плевен.
9408
2. – Община Раковски, отдел „ТСУ и С“, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че по искане вх. № 94П-54-89
от 10.08.2020 г. на кмета на община Раковски е
внесен в общинската администрация – гр. Раковски, за процедиране и одобряване проект за
изменение на кадастралния план за ПИ 502.865
и ПИ 502.9562 – улица, и проект за изменение
на ПУП – ПР за УПИ ІІ-865 – зеленина, кв. 33
по ПУП на кв. Секирово, гр. Раковски, като се
заличава поземлен имот 502.865 и се образуват
два нови поземлени имота – 502.2463 и 502.2464,
с имотни граници съгласно трасировъчния план,
придружаващ проекта за изменение. Коригира
се имотната граница на ПИ 502.9562 – улица,
която минава по източната улична регулация на
УПИ ІІ-865 – зеленина. В регистъра на имотите
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новообразуваните ПИ 502.24.63 и ПИ 502.24.64 да
се запишат на Община Раковски. Отпада УПИ
ІІ-865 – зеленина, и се образуват два нови УПИ:
УПИ ІІ-2464 – складова дейност, с регулационни
граници, съвпадащи с имотните граници на новообразувания ПИ 502.2464, и УПИ ХVІ-864, 2463,
с регулационни граници, съвпадащи с външните
имотни граници на ПИ 502.864 и ПИ 502.2463.
Запазва се зона „Мж“ с показатели по Наредба
№ 7 от 2003 г. от ПНУОВТУЗ. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация – гр. Раковски.
9355
57. – Община Сопот на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 104 от 26.11.2020 г. на
Общинския съвет – гр. Сопот, е одобрен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за линеен обект: „Трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка до ПИ
с КИ 68080.463.523, м. Борова гора по КККР на
гр. Сопот, община Сопот“. Трасето на пътя с
трайна настилка е с дължина 242,3 м, попада в
териториалния обхват на имот държавна частна
собственост с идентификатор 68080.262.932 – за
друг вид дървопроизводителна гора, землище
гр. Сопот. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Сопот пред Административния
съд – Пловдив.
9407
149. – Община Царево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за трасе на канализационен тласкател
ПЕВП ∅ 110х6.6 PN10, обслужващ ПИ 48619.55.688
(УПИ IV) по КККР на гр. Царево, с.о. „Боруна“,
община Царево. Проектът се съхранява в дирекция „Устройство на територията“ и може да бъде
предоставен за разглеждане по всяко време на
работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ недоволните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
9417
527. – Община с. Гърмен, област Благоевград,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че с Решение № 247, протокол
№ 11 от 11.11.2020 г. е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на
водопроводно отклонение до поземлен имот с
идентификатор № 02381.52.30, местност Омера, по
одобрената със Заповед № 18-300 от 13.05.2019 г.
на изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на землище с.
Балдево, община Гърмен, област Благоевград,
преминаващо през: поземлен имот с идентификатор № 02381.50.175, местност Омера, землище
с. Балдево – храсти на Община Гърмен, поземлен
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имот с идентификатор № 02381.50.206, местност
Омера, землище с. Балдево – нива на наследници
на Стойна Илиева Бисолнева, поземлен имот с
идентификатор № 02381.50.241, местност Омера,
землище с. Балдево – селскостопански път на
Община Гърмен, поземлен имот с идентификатор
№ 02381.51.120, местност Омера, землище с. Балдево – селскостопански път на Община Гърмен,
поземлен имот с идентификатор № 02381.51.10,
местност Омера, землище с. Балдево – селскостопански път на Община Гърмен, поземлен имот
с идентификатор № 02381.52.14, местност Омера,
землище с. Балдево – нива на Община Гърмен,
поземлен имот с идентификатор № 02381.52.24,
местност Омера, землище с. Балдево – пасище
на Община Гърмен. На основание чл. 215, ал. 4
от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Гърмен до Административния съд – Благоевград.
9396

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
„Хепактив“ със седалище и адрес на управление:
София, район „Средец“, ул. Проф. Н. Михайлов
№ 2, ет. 2, ап. 11, и от Боряна Атанасова Георгиева от София на Изисквания на Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) при лечение
на хроничен вирусен С хепатит при болни над
18-годишна възраст в извънболничната помощ,
утвърдени от управителя на НЗОК, в сила от
15.08.2020 г., по което е образувано адм. дело
№ 9163/2020 г. по описа на Върховния административен съд – пето отделение, насрочено за
4.02.2021 г. от 14 ч., зала № 3.
9365
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от Явор Емилов Бахаров
от София срещу следните текстове на Наредба
№ 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на
наркотични вещества или техни аналози: чл. 3,
ал. 2, чл. 18, чл. 20, ал. 1, чл. 23, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 2, чл. 24, ал. 2 и чл. 25, по която
жалба е образувано адм. д. № 10633/2020 г. по
описа на Върховния административен съд, второ
отделение, което е насрочено за 16.03.2021 г. от
10,30 ч.
9443
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от Стоян Ганчев Илиев от
Габрово против следните текстове на Наредба № 1
от 2017 г. за реда за установяване концентрацията
на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози: чл. 3, ал. 2,
чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 18, чл. 20, ал. 1, чл. 23, ал. 1,
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чл. 25 и чл. 27, ал. 3 в частта „в седемдневен срок
от връчване на наказателното постановление или
от предявяване на обвинението за престъпление
по чл. 343б от Наказателния кодекс“, по която
жалба е образувано адм. д. № 10633/2020 г. по
описа на Върховния административен съд, второ
отделение, което е насрочено за 16.03.2021 г. от
10,30 ч.
9442
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от „Поларис-8“ – ООД,
Варна, на чл. 4 и 13 от Тарифата за таксите за
водовземане, за ползване на воден обект и замърсяване (ДВ, бр. 2 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.),
приета с Постановление № 383 от 29.12.2016 г.
на Министерския съвет на Република България,
по което е образувано адм.д. № 12312/2020 г. по
описа на Върховния административен съд, което
е насрочено за 16.02.2021 г. от 14 ч., зала 1.
9441
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Велико Търново, срещу Наредбата
за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 669 по протокол № 51
от 25.06.2015 г. на Общинския съвет – гр. Полски
Тръмбеш, с искане за обявяването є за нищожна.
Образувано е адм. д. № 742/2020 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 29.01.2021 г. от 9,30 ч.
9447
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Силистра, на Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – с. Кайнарджа, приет с Решение № 17 по
протокол № 3 от 27.12.2019 г. от заседание на
Общинския съвет – с. Кайнарджа, изм. с Решение
№ 93 по протокол № 11 от 31.07.2020 г., по което
е образувано адм. дело № 243/2020 г. по описа
на Административния съд – Силистра, насрочено
за 3.02.2021 г. от 11 ч.
9378
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба
от САГБАЛ „ЕВА“ – ЕООД, Сливен, против
Заповед № РД-19-337 от 3.11.2020 г. на директора
на Регионалната здравна инспекция гр. Сливен
по чл. 63, ал. 7 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, по която е образувано адм. д. № 451/2020 г.
по описа на Административния съд – Сливен,
насрочено за 27.01.2021 г. от 13,30 ч.
9379
Районният съд – Луковит, призовава Моше
Леон Амир, роден на 12.11.1971 г., гражданин на
Израел, с неизвестен адрес в Република България
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и в Израел, да се яви в служба „Деловодство“ на
Районния съд – Луковит, ет. 2, в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, за да получи препис от подадената от
Галя Димитрова Амир от с. Румянцево, област
Ловеч, искова молба по чл. 49 от СК, по гр. дело
№ 502/2020 г. по описа на РС – Луковит, ведно с
приложения и съобщение по чл. 131 от ГПК, с
оглед депозиране на писмен отговор в срока по
чл. 131 от ГПК, като го предупреждава, че ако
не се яви, за да получи книжата, на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК ще му бъде назначен особен представител и делото ще се разгледа без
негово участие.
9399
Районният съд – Поморие, гражданска колегия, трети състав, уведомява Дагмар Рут Фрике
Ботев, гражданин на Република Германия, с
неизвестен адрес, в качеството му на ответник
по гр.д. № 643/2020 г., образувано по предявен
от „Водоснабд яване и канализаци я“ – ЕА Д,
Бургас, иск по чл. 79 и 86 от ЗЗД, цена на иска
183,10 лв., като му указва, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на ПРС за връчване на
съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване на
ответника в указания срок ще му бъде назначен
особен представител по ЗПП.
9398
Районният съд – гр. Тервел, съобщава на
Еркан Демир, роден на 13.03.1986 г. в гр. Коня,
Република Турция – турски гражданин, без регистриран в Република България постоянен и
настоящ адрес, с неизвестен за ищцата адрес, да
се яви в съда на 1.03.2021 г. в 11 ч. като ответник
по гр.д. № 321/2020 г. за връчване на съдебни
книжа с правно основание чл. 131 от ГПК по
дело, заведено от Бедиха Мухарем Яшар с ЕГН
8501237915, с постоянен адрес: гр. Тервел, община Тервел, област Добрич, ул. Пирин № 26,
с предявен иск по чл. 150 от Семейния кодекс.
Ответникът следва да се яви по делото или да
посочи съдебен адрес, на който да му бъдат
връчени съдебните книжа, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
9400
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано
гр. дело № 650/2020 г. по описа на съда по предявено на 24.02.2020 г. мотивирано искане на
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобито имущество
с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ,
БУЛСТАТ 129010997, със съдебен адрес: Бургас,
ул. Филип Кутев № 26А, и с Решение № 377 от
19.02.2020 г. на КПКОНПИ е предявил против
ответника Илия Иванов Карагьозов искове за
отнемане в полза на държавата на 127 719,17 лв.,
за което не са установени законни източници на
средства, както следва:
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От Илия Иванов Карагьозов на основание чл. 142,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена
на иска 50 460 лв.:
Недвижим имот – апартамент № 20, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.32.8.1.20, със застроена площ
49,15 кв. м, ведно с 9,12 кв. м идеални части от
общите части на сградата и съответния процент
от правото на строеж върху поземления имот,
състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня,
баня с тоалетна и тераса, като общата площ на
апартамента ведно с общите части възлиза на
58,27 кв. м, с предназначение: жилище, апартамент, при граници: на същия етаж – 51500.32.8.1.19
и 51500.32.8.1.21, под обекта – 51500.32.8.1.12, и
над обекта – 51500.32.8.1.28, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 156, том XII, рег. № 15626, дело 2174 от 2017 г.,
вписан в СВ – Несебър, вх. рег. № 6915/11.10.2017 г.,
Акт № 20, том 20, дело № 4112. Пазарна стойност
към настоящ момент – 50 460 лв.
От Илия Иванов Карагьозов на основание чл. 151
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 77 259,17 лв.:
Сумата в размер 180 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на мотопед марка „Малагути“, модел „Ф12“, рег.
№ А 4477 М, рама № ZGM4012891, двигател – без
номер, с първоначална регистрация 12.06.2000 г.,
придобит с договор за покупко-продажба на
5.02.2011 г. и отчужден с договор за покупкопродажба на 27.04.2012 г.
Сумата в размер 550 лв., представляваща
паричната равностойност на лек автомобил
марка „Опел“, модел „Астра“, peг. № А 0570 MB,
р а м а № W 0 L 0 0 0 0 53 N 51 9 8 4 4 0 , д в и г а т е л
№ CI 8NZ14253698, цвят черен, придобит с договор
за покупко-продажба на 9.03.2012 г.
Сумата в размер 3800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 8“, peг.
№ А 0787 МН, рама № WAUZZZ4DZSN006569,
двигател № ABZ007446, придобит с договор за
покупко-продажба на 28.08.2017 г. и отчужден
с договор за покупко-продажба на 28.01.2015 г.
Сумата в размер 4200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „320 ЦИ“,
рег. № А 7462 МС, рама № WBABN12080JV84314,
двигател № 25695001, придобит с договор за
покупко-продажба на 15.12.2014 г. и отчужден
с договор за покупко-продажба на 28.11.2017 г.
Сумата в размер 10 400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Туарег“,
peг. № А 0500 НА, рама № WVGZZZ7LZ4D067391,
двигател № AYH010291, придобит с договор за
покупко-продажба на 19.01.2017 г. и отчужден на
4.05.2018 г. съгласно договор за покупко-продажба.
Сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц 230“,
peг. № А 2002 МА, рама № WDB2020231F539273,
двигател № 11197410003012, придобит с договор
за покупко-продажба на 18.01.2018 г. и отчужден
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с договор за покупко-продажба на 17.08.2018 г.,
за сумата 500 лв.
Сумата в размер 8000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 8“, peг.
№ А 0808 НМ, рама № WAUZZZ4E46N009591,
двигател № BFM0333836, придобит с договор за
покупко-продажба на 14.08.2018 г., отчужден с
договор за покупко-продажба от 2.09.2019 г.
Сумата в размер 500 лв., представляваща вноска на каса по свободен депозит в левове с IBAN:
BG73FINV91502016300758 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Илия Иванов Карагьозов.
Сумата в размер 15 184 лв., представляваща
непреобразувания остатък от внесените на каса от
трето лице по свободен депозит в левове с IBAN:
BG73FINV91502016300758 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Илия Иванов Карагьозов.
Сумата в размер 211,97 лв., представляваща
изплатени лихви върху средства с неустановен
законен източник по свободен депозит в левове с
IBAN: BG73FINV91502016300758 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Илия Иванов
Карагьозов.
Сумата в размер 13 917,75 лв., представляваща
непреобразувания остатък от вноски на каса от
проверяваното лице по спестовен влог в левове
№ BG37BRBI79374017447501 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Илия Иванов Карагьозов.
С у мата в размер 9476 лв., представл яваща вноска на каса, трансферирана от сметка
№ BG21BRBI79371017447503 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Илия Иванов Карагьозов
в сметка № BG37BRBI79374017447501 на „Юробанк България“ – АД, с титуляр Илия Иванов
Карагьозов.
Сумата в размер 21,43 лв., представляваща
изплатени лихви върху средства с неустановен
законен източник в спестовен влог в левове
№ BG37BRBI79374017447501 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Илия Иванов Карагьозов.
Сумата в размер 938,06 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит по спестовен влог
№ BG37BRBI79374017447501 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Илия Иванов Карагьозов.
Сумата в размер 246,03 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит, разрешен на
19.04.2016 г. от „Юробанк България“ – АД, по
сметка в левове с № BG21BRBI79371017447503
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Илия
Иванов Карагьозов.
Су мата в размер 1305 лв., представл яваща вноска на каса, трансферирана от сметка
№ BG37BRBI79374017447501, с титуляр Илия Иванов Карагьозов в сметка № BG21BRBI79371017447503
на „Юробанк България“ – АД, с титуляр Илия
Иванов Карагьозов.
Сумата в размер 861,73 лв., представляваща
погасителни вноски в периода 2009 г. – 2011 г.
по кредит CREX – 02273352 – стоков кредит в
размер 623 лв., разрешен на 3.12.2009 г.
Сумата в размер 3540 лв., представляваща
вноските на каса по спестовен влог № 18380843 в
банка „ДСК“ с титуляр Илия Иванов Карагьозов.
Сумата в размер 900 лв., представляваща
вноските на каса от трето лице по спестовен
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влог № 18380843 в банка „ДСК“ с титуляр Илия
Иванов Карагьозов.
Сумата в размер 27,20 лв., представляваща
изплатени лихви върху средства с неустановен
законен източник по спестовен влог № 18380843 в
банка „ДСК“ с титуляр Илия Иванов Карагьозов.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 10.03.2021 г. от 13,30 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд по настоящото дело.
9377
Окръжният съд – Стара Загора, на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ (нов) обявява, че е
образувано гр. д. № 59/2020 г. по описа на съда по
предявено на 24.07.2020 г. мотивирано искане на
Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) с правно основание чл. 155, ал. 1
от ЗПКОНПИ (нов) с цена на иска 159 016,96 лв.
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество:
От Цвятко Николаев Бояджиев, ЕГН 7509235780, и
Цветелина Бориславова Бояджиева, ЕГН 8407267657,
на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ, с цена на иска 34 700 лв., както следва:
– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 8“,
рег. № СТ4959ВК, рама № MA112224Н9ВМ002706,
двигател № 003004898, дата на първа регистрация – 21.09.2010 г. Автомобилът е собственост
на Цвятко Николаев Бояджиев, ЕГН 7509235780,
и Цветелина Бориславова Боя д ж иева, ЕГН
8407267657. Пазарна стойност към настоящия
момент: 25 700 лв.
– Лек автомобил марка „Мицубиши“, мод е л „ П а д ж е р о“, р е г. № С Т 3 2 76 К К , р а м а
№ 1 М В М У У 6 8 >У 2 . Ю 0 3 8 2 9 , д в и г а т е л
№ 4М4ШУ5525, дата на първа регистрация –
9.10.2002 г. Автомобилът е собственост на Цвятко
Николаев Бояджиев, ЕГН 7509235780, и Цветелина
Бориславова Бояджиева, ЕГН 8407267657. Пазарна
стойност към настоящия момент: 5500 лв.
– Ремарке за лек а вт омоби л марка
„Фендт“, модел „ТГ 2“, рег. № СТ2743ЕН, рама
№ РС15401ЕН1 А35652, дата на първа регистрация – 23.07.2018 г. Ремаркето е собственост на
Цвятко Николаев Бояджиев, ЕГН 7509235780,
и Цветелина Бориславова Боя д ж иева, ЕГН
8407267657. Пазарна стойност към настоящия
момент: 2000 лв.
– Ремарке за лек автомобил марка „ТПВ“,
модел „БА 2310 55“, рег. № СТ0426ЕН, рама
№ 2У2В1ЮААА 15001347, дата на първа регистрация – 10.06.2015 г. Ремаркето е собственост
на Цвятко Николаев Бояджиев, ЕГН 7509235780,
и Цветелина Бориславова Боя д ж иева, ЕГН
8407267657. Пазарна стойност към настоящия
момент: 1500 лв.
От Цвятко Николаев Бояджиев, ЕГН 7509235780,
на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ, с цена на иска 2000 лв., както следва:
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– Сумата в общ размер 2000 лв., представляваща равностойността на 20 дружествени дяла
от капитала на „Амбулатория за специализирана медицинска помощ по физикална терапия и
рехабилитация – Медицински център Цвятко
Бояджиев“ – ЕООД, ЕИК 203876958, с едноличен собственик на капитала Цвятко Николаев
Бояджиев, ЕГН 7509235780.
От Цветелина Бориславова Бояджиева, ЕГН
8407267657, на основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска
30 000 лв., както следва:
– Сумата в общ размер 30 000 лв., представляваща равностойността на 300 дружествени
дяла от капитала на „Хипер Тех БГ“ – ЕООД,
ЕИК 203923870, с едноличен собственик на капитала Цветелина Бориславова Бояджиева, ЕГН
8407267657.
От Цвятко Николаев Бояджиев, ЕГН 7509235780,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска
10 731,59 лв., както следва:
– Сумата в общ размер 10 731,59 лв., представляваща вноски по банкови сметки от проверяваното лице.
От Цвятко Николаев Бояджиев, ЕГН 7509235780, и
Цветелина Бориславова Бояджиева, ЕГН 8407267657,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска
39 800 лв., както следва:
– Сумата в размер 8800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Тойота“, модел „Ланд
Круизер“, рег. № СТ3075ВА.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Голф“, рег. № СТ5831АР.
– Сумата в размер 3600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на товарен автомобил марка „Нисан“, модел
„Ванет“, рег. № СТ9941АР.
– Сумата в размер 19 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Шевролет“, модел „Круз“,
рег. № СТ2887КК.
– Сумата в размер 3000 лв., представляваща
част от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Рапидо“, модел
„АФ 5“, рег. № СТ6726ВА, непреобразувана в
друго имущество.
– Сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ремарке за лек автомобил марка „Брендеруп“,
модел „А 05“, рег. № СТ0881ЕМ.
– Сумата в размер 900 лв., представляваща
пазарната стойност към дата на отчуждаване на
ремарке за лек автомобил марка „ЦБС“, модел
„Ж 490“, рег. № СТ2147ЕМ.
От Цветелина Бориславова Бояджиева, ЕГН
8407267657, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена
на иска 41 785,37 лв., както следва:
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– Сумата в размер 5399,82 лв., представляваща направени вноски и трансферирана сума по
банкови сметки.
– Сумата в размер 36 385,55 лв., представляваща постъпили по банковите сметки суми от
трети лица, непреобразувани в друго имущество.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 19.04.2021 г. от 10 ч.
В срок до 18.04.2021 г. всички заинтересовани
лица могат да предявят пред съда евентуалните си
претенции към имуществото, предмет на делото.
9381
Софийски градски съд, I гражданско отделение,
26 състав, на основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ
уведомява, че има образувано гр. д. № 9247/2020 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) срещу Петър Красимиров Петров
с ЕГН 7810231884, с постоянен адрес: гр. София,
ж.к. Зона Б-18 № 11, ет. 3, ап. 11, и Стефка Томова Томова с ЕГН 8010171936, с постоянен адрес:
Мездра, ул. Рила № 10, както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ подлежи на отнемане в
полза на държавата от Петър Красимиров Петров,
ЕГН 7810231884:
Сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на придобитите през 2015 г.
дружествени дялове.
Сумата в размер 1 800 000 лв., представляваща
върнат заем от „Софтрейд 2003“ – ЕООД.
Сумата в размер 70 000 лв., представляваща
частично погасени заемни средства.
Сумата в размер 50 000 лв., представляваща
частично погасени заемни средства.
Сумата в размер 750 000 лв., представляваща
предоставен заем на Любомир Олгов Илиев.
Сумата в размер 580 000 лв., представляваща
непогасени средства от предоставени парични
заеми.
Сумата в общ размер 120 000 лв., представляваща средства, изтеглени в брой.
Сумата в общ размер 75 105 лв., представляваща преведена сума на „Финанс директ“ – АД,
с основание „първоначална вноска по Договор
за финансов лизинг на ТС № 20/12.02.2014 г.“.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ подлежи на
отнемане в полза на държавата от Петър Красимиров Петров и Стефка Томова Томова:
Сумата в размер 1 031 424,78 лв., представляваща разликата между пазарната стойност
на отчуждения недвижим имот и изплатените
задължения към ЧСИ.
Сумата в размер 152 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения недвижим
имот.
Сумата в размер 79 211 лв., представляваща
пазарната стойност на МПС към дата на отчуждаване.
Сумата в размер 44 000 лв., представляваща
пазарната стойност на МПС към дата на отчуждаване.
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Подробно описаните недвижими имоти:
1. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68134.1975.2654 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, район „Витоша“,
одобрени със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г.
на изпълнителния директор на АГКК, заменен
със Заповед № КД-14-22-341 от 25.04.2012 г. на
началника на СГКК – София, с площ по кадастрална скица 519 кв. м, със стар идентификатор 68134.1975.574, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, с начин на трайно
ползване – ниско застрояване (до 10 м), при граници по кадастралната скица: поземлени имоти
с идентификатори 68134.1975.575, 68134.1975.18,
68134.1975.2653 и 68134.1975.17, който поземлен
имот е идентичен с описания в доказателствения акт за собственост УПИ Ха-574 в квартал
№ 7 по регулационния план на София, местност
В.з. Киноцентъра – I част, одобрен със Заповед
№ РД-09-343 от 26.08.1993 г., с площ 520 кв. м,
при граници по нотариален акт: от две страни
улици, УПИ X-574 и УПИ VI-575.
Дата на придобиване 24.01.2008 г.
Дата на отчуждаване 27.04.2012 г.
2. Двуетажна жилищна сграда със застроена
площ 105 кв. м по нотариален акт, а съгласно
кадастрална скица от 108 кв. м, и разгърната
застроена площ 219 кв. м, състояща се от: на
първи етаж – входно антре, дневна, столова,
кухня, тоалетна, перално, котлено и тераса, и
на втори етаж – три спални, две бани, тоалетни
и дрешник, при граници на сградата: от четири
страни двор, която сграда е нанесена в кадастралната карта и кадастралните регистри на
София, район „Витоша“, одобрени със Заповед
№ РД-18-3 от 11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, като сграда с идентификатор
68134.1975.574.1, разположена в поземлен имот
с идентификатор 68134.1975.574, на два етажа, с
предназначение: жилищна сграда еднофамилна,
без място, в което е построена сградата, съставляващо съгласно доказателствения нотариален
акт УПИ Ха-574 в квартал № 7 по плана на
гр. София, местност В.з. Киноцентъра – I част, с
площ 520 кв. м, при граници по нотариален акт:
от две страни улици, УПИ X-574 и УПИ VI-575.
Дата на придобиване 24.01.2008 г.
Дата на отчуждаване 15.03.2012 г.
Подробно описаните МПС, както следва:
1. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц220 ЦДИ“, с ДК № СА 9999 РС, рама
WDD2040021A534820, дата на първа регистрация
13.07.2011 г.
Дата на придобиване 12.07.2011 г.
Дата на отчуждаване 13.09.2011 г.
2. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „745 D“
с ДК № СА 1399 СВ, рама WBAHM61010DH91642,
дата на първа регистрация 26.07.2005 г.
Дата на придобиване 13.04.2011 г.
Дата на отчуждаване 9.11.2011 г.
Съгласно определение от 17.11.2020 г. по
гр. д. № 264513/2020 г. Софийският градски съд, I
гражданско отделение, 26 състав, указва на всички
заинтересовани лица, че могат да предявят своите
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претенции върху имуществото в двумесечен срок
считано от датата на обнародване в „Държавен
вестник“ и датата на насроченото първо съдебно
заседание. Те могат да направят това чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на
СГС, като в нея впишат номера на настоящото
дело – гр. дело № 9247/2020 г. на СГС, ГО, 26
състав. В молбата си всяко заинтересовано лице
следва ясно да посочи срещу кое от имуществата,
описани в настоящото обявление, има претенции,
като посочи и в коя точка от настоящото обявление е описаното имущество. При неизпълнение
съдът ще наложи глоба.
Съдът определя датата на първото открито
съдебно заседание на 16.03.2021 г. от 9 ч.
9366
Софийският градски съд, гражданско отделение, 6-и състав, на основание чл. 155, ал. 1
от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано
гр. д. № 1003/2020 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу
Антон Иванов Христов, ЕГН 7912286982, с постоянен и настоящ адрес: София, кв. Драгалевци,
ул. Василий Врач № 2, ет. 1, ап. 1, за отнемане
на имущество на обща стойност 50 724,13 лв.,
описано, както следва:
1. Иск с правно основание чл. 142, ал. 2, т. 1
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане на
лек автомобил марка „Джип“, модел „Чероки“,
рег. № СА 0552 ТК, рама № 1J4FFN8M6YL211205,
двигател № DD85C04050, цвят тъмносин металик,
дата на първа регистрация 27.07.2000 г., придобит на 4.10.2012 г., цена по фактура 3800 лв., с
пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 4500 лв.
2. Иск с правно основание чл. 151 във връзка
с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ за
отнемане на сумата 14 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил.
3. Иск с правно основание чл. 147 във връзка
с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ за
отнемане на сумата 32 224,13 лв., представляваща
иззети парични средства от проверяваното лице
Антон Иванов Христов.
Определя двумесечен срок считано от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“, в който третите заинтересовани лица
могат да предявят пред Софийски градски съд
претенциите си върху имуществото, предмет на отнемане, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 13.04.2021 г. от 13,30 ч.
9380
Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 4 състав, на
основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ уведомява,
че има образувано гр.д. № 1005/2020 г. въз основа
на постъпило мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
срещу Иса Махмудов (Isa Makhmudov), роден на
18.05.1957 г. в Република Казахстан, гражданин
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на Република Украйна, за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество,
както следва:
Претендира се на основание чл. 153, ал. 1
ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата имущество на стойност 177 728,95 лв. от Иса
Махмудов, без постоянен адрес на територията
на РБ, както следва: на основание чл. 142, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 141 ЗПКОНПИ сумата
90 863,7 евро, левова равностойност 177 713,95 лв.,
представляваща входящ превод по разплащателна
сметка в евро с IBAN BG 51 CREX 92601459342101
в „Токуда банк“ – АД, с титуляр Иса Махмудов;
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 ЗПКОНПИ от Иса Махмудов сумата 15 лв., представляваща вноска на каса по
разплащателна сметка в левове IBAN BG 69
CREX 92601059342101 в „Токуда банк“ – АД, с
титуляр Иса Махмудов. Съдът определя двуседмичен срок считано от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“, в който
трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет
на отнемане, могат да встъпят в делото, като
представят претенциите си пред СГС. Съдът
определя дата на първото открито съдебно заседание – 23.06.2021 г. от 10,30 ч.
9436

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
14. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 93, ал. 2 от Закона
за адвокатурата свиква извънредно общо събрание
на колегията на 8.01.2021 г. в 8 ч. в зала „Европа“ на Фестивален и конгресен център – Варна, при дневен ред: избор на председател на
Адвокатския съвет към Варненската адвокатска
колегия. Поканват се всички адвокати да вземат
участие в събранието. При липса на кворум на
8.01.2021 г. в 8 ч. на основание чл. 81, ал. 4 от
Закона за адвокатурата събранието се отлага с
един час по-късно и се провежда независимо от
присъстващите членове.
9401
7. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Видин, на основание чл. 81, ал. 1 от
ЗА свиква редовно общо събрание на 30.01.2021 г.
и на 31.01.2021 г. в 10 ч. в конферентната зала на
Окръжния съд – Видин, при следния дневен ред:
1. разглежда отчета за дейността на адвокатския
съвет през отчетната година и взема решения
по него; 2. разглежда доклада на контролния
съвет; 3. разглежда отчета на дисциплинарния
съд; 4. приема бюджета на съвета на колегията за следващата финансова година; 5. избира
делегати за общото събрание на адвокатите в
страната; 6. вземане на решение за изнесени
обучения; 7. разни.
9419
1. – Станислав Димитров Бешков и Румен
А лександров Константинов – изпълнителни
директори на сдружение „Фондация Красив
Ловеч“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 10,
ал. 1 от учредителния акт на фондацията свикват
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извънредно общо събрание на „Фондация Красив
Ловеч“ на 19.02.2021 г. от 10 ч. в Заседателната
зала на хотел „Ловеч“, гр. Ловеч, ул. Търговска
№ 12, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за прекратяване дейността на „Фондация Красив Ловеч“, седалище и адрес на
управление в Ловеч, ул. Търговска № 12, хотел
„Ловеч“; проект за решение: на основание чл. 13,
ал. 1, т. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 8, т. 3, предл. 2 от
учредителния акт на фондация „Красив Ловеч“
прекратява дейността на „Фондация Красив Ловеч“; прекратяването да се извърши при спазване
изискванията на ЗЮЛНЦ и другите действащи
нормативни актове; 2. вземане на решение за
извършване на ликвидация на фондацията, избиране на ликвидатор и определяне на срок за
ликвидация; проект за решение: при прекратяване
дейността на фондацията да се извърши ликвидация; избира за ликвидатор Румен Александров
Константинов – адвокат от гр. Ловеч; определя
срок за извършване на ликвидацията – 6 месеца
от обявяване на решението в търговския регистър; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 13 от устава на фондацията събранието ще
се проведе един час по-късно на същата дата и
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място независимо от броя на явилите се членове.
Материалите за общото събрание се намират в
офиса на фондацията.
9445
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Толерантност 2010“ – Силистра, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 5.02.2021 г. в 17 ч. в Силистра,
ул. Капитан Кръстев № 30, ет. 3, ап. 12, при следния дневен ред: 1. приемане на решение относно
заключителния счетоводен баланс към датата на
приключване на ликвидацията – 18.09.2020 г., и
пояснителния доклад към баланса на СНЦ „Толерантност 2010“; 2. приемане на решение за годишния отчет на ликвидатора и освобождаването
му от отговорност; 3. приемане на решение за
разпределение на имуществото на сдружението;
4. приемане на решение за приключване ликвидацията на сдружението и заличаване на същото в
търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9393
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1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Народно събрание № 2, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс Принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

