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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 17 август 2021 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение относно осигуряване право
на достъп на народните представи
тели до документи – класифицирана
информация
 Решение за създаване на Временна
комисия за установяване на факти
и обстоятелства относно незаконо
съобразни действия и бездействия
на компетентните органи на тери
торията на защитената територия
„Колокита“ в полуостров „Буджака“,
попадащ в териториалния обхват на
община Созопол
Президент на Републиката
 Указ № 208 за насрочване на части
чен избор за кмет на кметство Коп
ринка, община Казанлък, област Стара
Загора, на 3 октомври 2021 г.
 Указ № 209 за награждаване на г-н
Дашжамц Батсайхан – извънреден и
пълномощен посланик на Монголия в
Република България, с орден „Мадарски
конник“ втора степен










Министерски съвет
Постановление № 276 от 12 август
2021 г. за одобряване на допълнител
ни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г.
Постановление № 277 от 12 август
2021 г. за изменение на Методиката
за определяне на линията на бедност
за страната, приета с Постанов
ление № 241 на Министерския съвет
от 2019 г.
Постановление № 278 от 13 август
2021 г. за одобряване на допълнител
ни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
Постановление № 279 от 13 август
2021 г. за одобряване на допълнител
ни разходи по бюджета на Министер
ството на земеделието, храните и горите за 2021 г.
Постановление № 280 от 13 август
2021 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона

2

за лова и опазване на дивеча, приет
с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г.

4

 Постановление № 281 от 13 август
2021 г. за одобряване на допълнител
ни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.

5

Министерство
на културата

2

2

 Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и дей
ността на Националния исторически музей – София

5

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-00-0005 от 8.06.2010 г.
за условията и реда за възпроизвеж
дане на културни ценности в копия,
реплики и предмети с търговско предназначение

6

Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
3

3

3

3

 Наредба за изменение на Наредба № 5
от 2006 г. за техническите паспорти
на строежите

6

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за
функциониране на Единната система
за гражданска регистрация

7

Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 16 от 20 юни 2006 г.
за обработка и превоз на опасни
и/или замърсяващи товари по море и
на опасни товари по вътрешни водни
пътища
10
Комисия за финансов
надзор

4

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за
изискванията към дейността на инвестиционните посредници
11
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

относно осигуряване право на достъп на
народните представители до документи –
класифицирана информация
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 39, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1,
т. 6 от Закона за защита на класифицираната
информация
РЕШИ:
Дава право на достъп на народните представители до документите – класифицирана
информация, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи
граждани, опозиционни лидери и членове на
политически партии от опозицията, постъпили във Временната комисия за разследване
на факти и обстоятелства при използване на
сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли
и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи
граждани, както и за разследване на факти
и обстоятелства, свързани с прилагане на
специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и
членове на политически партии от опозицията.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 11 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5000

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за уста
новяване на факти и обстоятелства относно
незаконосъобразни действия и бездействия
на компетентните органи на територията на
защитената територия „Колокита“ в полу
остров „Буджака“, попадащ в териториалния
обхват на община Созопол
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 36 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно
незаконосъобразни действия и бездействия
на компетентните органи на територията на
защитената територия „Колокита“ в полу
остров „Буджака“, попадащ в териториалния
обхват на община Созопол, относно:
1.1. Комисията да провери и установи в
срок кое правителство, кога и защо променя
плана за управление на защитената тери-

тория „Колокита“ в полуостров „Буджака“,
вследствие на което се застроява защитената
територия и се нанасят необратими щети за
околната среда.
1.2. Комисията да установи всички факти
и обстоятелства около законосъобразността
на строителството в зона 2, която обхваща
полуостров „Буджака“ и попада в териториалния обхват на община Созопол, и зона 1,
която е изцяло защитена територия и обхваща
фиордите и скалите на защитената територия
„Колокита“ в полуостров „Буджака“.
2. Комисията да извърши необходимите
действия в срок от 3 месеца и да представи
доклад.
3. Комисията се състои от 12 членове,
създава се на паритетен принцип, по двама
народни представители от всяка парламентарна група.
4. Избира председател, заместник-председател и членове:
Председател: Джевдет Ибрям Чакъров
Заместникпредседател:  Любен Любенов Дилов
Членове:
Тошко Йорданов Хаджитодоров
Станислав Светозаров Балабанов
Младен Николов Шишков
Веска Маринова Ненчева
Тодор Байчев Байчев
Димитър Георгиев Найденов
Калоян Милков Янков
Севим Исмаил Али
Меглена Хари Гунчева
Живко Иванов Табаков
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 11 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5001

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 208
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Копринка, община Казанлък, област
Стара Загора, на 3 октомври 2021 г.
Издаден в София на 12 август 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
4980
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УКАЗ № 209
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Дашжамц Батсайхан –
извънреден и пълномощен посланик на Монголия в Република България, с орден „Мадарски
конник“ втора степен за неговите големи заслуги за развитието на двустранните отношения.
Издаден в София на 12 август 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Светлан Стоев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
4995

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276
ОТ 12 АВГУСТ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на икономиката
за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. в размер до 4 734 797 лв. за
прилагане на финансови мерки по Закона за
насърчаване на инвестициите в подкрепа на
сертифицирани инвестиционни проекти.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. за насърчаване
на инвестициите на местни и чуждестранни
предприятия, изпълняващи инвестиционни
проекти по Закона за насърчаване на инвестициите.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. по „Политика в областта на устойчивото икономическо
развитие и конкурентоспособност“, бюджетна
програма „Насърчаване на инвестициите за
повишаване на конкурентоспособността на
икономиката“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на икономиката да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2021 г. на
базата на фактически извършени разходи и
да уведоми министъра на финансите.
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Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

4975

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277
ОТ 12 АВГУСТ 2021 Г.

за изменение на Методиката за определяне
на линията на бедност за страната, приета
с Постановление № 241 на Министерския
съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2019 г.;
доп., бр. 83 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
a) думите „LBt+1 = PLSILCt-1 * (PISBt-1/100)“
се заменят с „LBt+1 = PLSILCt-1“;
б) думите „PISB – индекс на цените на
малка по състав кошница, обявен от НСИ, за
декември на година t-1 спрямо декември от
предходната календарна година“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „заетостта и“ се заменят
със „заетостта или“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

4976

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278
ОТ 13 АВГУСТ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 211 527 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. за из-

С Т Р.
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плащане на обезщетения по чл. 60з от Закона
за съдебната власт за периода от 1 април до
30 юни 2021 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“ по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2021 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2021 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

4996

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279
ОТ 13 АВГУСТ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 500 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите
за 2021 г. за продължаване на дейности по
защита от градушки чрез самолетен способ
през 2021 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, бюджетна
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програма „Растениевъдство“ по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
горите за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието, храните
и горите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието, храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
5002

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280
ОТ 13 АВГУСТ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за лова и опазване
на дивеча, приет с Постановление № 151 на
Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 58 от 2001 г.; Решение № 3722 от 2002 г.
на Върховния административен съд – бр. 43
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2003 г.;
Решение № 654 от 2004 г. на Върховния административен съд – бр. 10 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 15 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 48
от 2011 г.; Решение № 12586 от 2016 г. на
Върховния административен съд – бр. 19 от
2017 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2017 г., бр. 88 от
2018 г.; Решение № 1944 от 2019 г. на Върховния административен съд – бр. 16 от 2019 г.;
изм. и доп., бр. 28 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 69 се създава ал. 3:
„(3) Групово и индивидуално ловуване на
гургулица се извършва в събота и в дните,
обявени за официални празници.“
§ 2. В чл. 71, ал. 1, т. 2 числото „10“ се
заменя с „8“, а числото „30“ се заменя с „24“.

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

5003

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281
ОТ 13 АВГУСТ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 700 000 лв. по бюджета на
Министерството на културата за 2021 г. за
капиталови разходи на Народен театър „Иван
Вазов“ – София, за закупуване на техника за
художествено осветление и звук.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 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 образование“,
бюджетна програма „Сценични изкуства“,
по бюджета на Министерството на културата
за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. (1) Министърът на културата да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на културата за 2021 г. и
да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Националния исторически музей – София
(ДВ, бр. 88 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Наредба № Н-6 от 2009 г.
за формиране и управление на музейните
фондове“ се заменят с „Наредба № Н-6 от
11.12.2009 г. за формиране, у правление и
идентификация на музейните фондове (загл.
изм. и доп. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от
9.10.2020 г.) (ДВ, бр. 2 от 2010 г.)“.
2. В а л. 2 ду мите „Наредба № Н-6 от
2009 г. за формиране и управление на музейните фондове“ се заменят с „Наредба № Н-6
от 11.12.2009 г. за формиране, управление и
идентификация на музейните фондове“.
§ 2. В чл. 11, т. 5 се отменя.
§ 3. В чл. 15, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „Наредба № Н-3 от 2009 г.
за реда за извършване на идентификация и
за водене на Регистъра на движими културни
ценности (ДВ, бр. 101 от 2009 г.)“ се заменят
с „Наредба № 1 от 16.02.2021 г. за реда за извършване на идентификация на движимите
културни ценности и за водене на регистри
на движимите културни ценности (ДВ, бр. 17
от 2021 г.);“.
2. В т. 3 думите „Наредба № Н-6 от 2009 г.
за формиране и управление на музейните
фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.)“ се заменят с
„Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране,
управление и идентификация на музейните
фондове“.
§ 4. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) Музеят осигурява дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на
различните видове и категории посетители,
както и в изпълнение на противоепидемичните
мерки, определени със закон или въведени
с акт на държавен орган, и ги обявява на
интернет страницата на музея.“
§ 5. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Безплатен вход за посещение на екс
позици ята на НИМ и неговите изнесени
териториални структури имат:
1. лица, ненавършили 7-годишна възраст;
2. служители на музеи и галерии;
3. хора с увреждания и техните придружители (до 1 придружител на човек);
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4. членове на Международния съвет на
музеите (ИКОМ).“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лица, навършили 7-годишна възраст,
както и ученици и студенти, заплащат намалени цени на входен билет съгласно заповедта
по ал. 2.“
Министър:
Велислав Минеков
4882

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията и
реда за възпроизвеждане на културни ценнос
ти в копия, реплики и предмети с търговско
предназначение (обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.;
изм., бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 13 и 95
от 2012 г.; изм., бр. 46 от 2015 г.; изм. и доп.,
бр. 35 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Закона за електронния
документ и електронния подпис“ се заменят
със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към заявлението се прилагат:
1. ис т ори ческа сп ра вка за к ул т у рната
ценност;
2. писмено съгласие на собственика, съответно на директора на музея;
3. специализирано заснемане на недвижимата културна ценност, подробна фотодокументация и проект за изработване на нейно
копие или реплика;
4. описание на технологичния процес на
изработването и начина на изпълнението
на копието или репликата на културната
ценност.“
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „едномесечен“ се заменя
с „14-дневен“.
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Когато заявлението и приложените към
него документи не отговарят на изискванията,
заявителят се уведомява писмено да отстрани
нередовностите или непълнотите в срок 10
работни дни от получаване на съобщението
с указание, че при неотстраняването им производството ще бъде прекратено.
(4) В случай че в срока по ал. 3 заявителят
не отстрани нередовностите или непълнотите,
производството по подаденото заявление се
прекратява.“
3. В ал. 7 думата „двумесечен“ се заменя
с „едномесечен“.
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Министърът на културата отказва
издаването на разрешение в слу чаите по
чл. 177г от ЗКН.“
§ 4. В чл. 9 след думата „отнема“ се добавя
„с мотивирана заповед“.
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§ 5. В чл. 21 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Създаването на изображения на архео
логически недвижими културни ценности с
мозайки, стенописи или скални рисунки се
извършва при спазване на условията, определени с предписанията за опазването им.
(4) Възпроизвеждането изцяло или отчасти
в изображение или по друг начин на новооткрити и/или новопроучени археологически
културни ценности се извършва при спазване
на Закона за авторското право и сродните
му права. Проучвателят не може да откаже
съгласие при възпроизвеждане, в случай че
то е необходимо за проектантска дейност по
смисъла на глава пета, раздел V от ЗКН, при
спазване на авторските му права.“
Министър:
Велислав Минеков
4883

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение на Наредба № 5 от
2006 г. за техническите паспорти на стро
ежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 38 от 2008 г., бр. 22 от 2010 г., бр. 98 от
2011 г., бр. 2 и 80 от 2013 г., бр. 102 от 2014 г.
и бр. 79 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 5 думата „отделните“
се заменя с „отделни“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. за съществуващ строеж – след извършено обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ при:
а) извършване на строителни и монтажни
работи (СМР), които обхващат целия строеж
и за които се изисква издаване на разрешение
за строеж;
б) извършване на СМР, които обхващат част
от строежа, но засягат конструкцията му;“.
2. В ал. 2 думите „строителни и монтажни
работи“, както и скобите на абревиатурата
„СМР“ се заличават.
§ 3. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Техническите паспорти на съществуващи строежи – публична държавна и публична
общинска собственост, се съставят в срок до
31.12.2032 г.“
2. Алинеи 6 и 7 се отменят.
Министър:
Виолета Комитова
4904
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Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функцио
ниране на Единната система за гражданска
регистрация (обн., ДВ, бр. 43 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 4 от 2014 г., бр. 2 и 64 от 2015 г.,
бр. 22 от 2016 г., бр. 32 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 3 се изменя така:
„(3) Документите, издадени от чуждестранен местен орган, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от държавата,
от която произхождат, трябва да отговарят на
съответните изисквания на един от следните
актове:
1. двустранните международни договори,
по които Република България е страна;
2. Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври
1961 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 47
от 2000 г.) (ДВ, бр. 45 от 2001 г.);
3. Конвенцията за издаване на многоезични
извлечения от актове за гражданско състоя
ние, подписана на 8 септември 1976 г. във
Виена (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 91
от 2013 г.) (ДВ, бр. 108 от 2013 г.);
4. Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г.
за насърчаване на свободното движение на
гражданите чрез опростяване на изискванията
за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на
Регламент (ЕС) № 1024/2012 г. (ОВ, L 2000/1
от 26 юли 2016 г.);
5. Правилника за легализациите, заверките
и преводите на документи и други книжа (ДВ,
бр. 73 от 1958 г.).“
§ 2. В чл. 24, ал. 4 в изречение първо след
думата „смъртта“ се поставя запетая и се
добавя „с изключение на случаите по чл. 54,
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от Закона за гражданската
регистрация“.
§ 3. В чл. 42а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „Молбите по § 1б“ се
заменят със „Заявленията по § 17“.
2. В ал. 9 думите „по волята на лицето“
се заменят с „по волята на заявителя/ите“.
3. В ал. 10 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. собственото име се определя по волята
на лицето; за малолетните и поставените под
пълно запрещение – от техните законни представители; за непълнолетните и поставените
под ограничено запрещение – със съгласието
на техните законни представители;
2. бащиното и фамилното име се определят по реда на чл. 13, 14 и 15 от Закона за
гражданската регистрация, когато родителят
е възстановил името си; когато родителят
не е възстановил името си, бащиното и фамилното име се определят съгласно името
на родителя преди принудителната промяна
или се запазват, каквито са в момента, според
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волята на заявителя/ите. Когато бащиното
име е формирано по реда на чл. 15, ал. 2 от
Закона за гражданската регистрация, то се
определя съгласно името на бащата на майката преди принудителната промяна или се
запазва, каквото е в момента, според волята
на заявителя.“
4. Навсякъде в текста думите „(молба)“,
„(молби)“, „(молбата)“ се заличават.
§ 4. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „информация за“ се
добавя „ежедневна“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Териториалните звена „ГРАО“ и общинските администрации осъществяват ежедневна
проверка на обработените актуализационни
документи. При констатиране на грешки
същите се отстраняват със следващата актуализация.“
§ 5. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При неточни данни, като име, дата и
място на раждане и пол длъжностното лице
от общинската администрация уведомява лицето за необходимостта и причината, поради
която данните му трябва да бъдат променени.
Актуализацията на данните се извършва след
уведомяване на лицето или законните му
представители.
(3) При установени технически грешки и
непълноти на данните актуализацията може
да се извърши и без уведомяване на лицето
или законните му представители.“
§ 6. В чл. 141 след думите „гражданската
регистрация“ се поставя запетая и се добавя
„на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защитата на данните) (ОВ,
L 119/1 от 4 май 2016 г.)“.
§ 7. В чл. 148 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Квалифицираното удостоверение за
електронен подпис се издава с титуляр юридическо лице и съдържа ЕГН на автора на
електронния подпис.“
2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) Главна дирекция „ГРАО“ организира
режима за достъп до електронните регистри
на национално ниво, като създава и поддържа потребителски профили, включващи
потребителско име, данни за потребителя и
квалифицираното удостоверение за електронен подпис.
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(4) За ос ъщес т вя ва не на дос т ъп ч рез
потребителски интерфейс до Регистъра на
населението – Национална база данни „Население“ (РН – НБД „Население“) се формира
и предоставя потребителско име на лицето
с предоставен достъп и се посочва адрес за
достъп. При достъпване до интернет адреса
за достъп до РН – НБД „Население“ се извършва автентификация на квалифицираното
удостоверение за електронен подпис. Паролата за достъп до РН – НБД „Население“ се
създава самостоятелно от лицето съгласно
утвърдените правила.
(5) Достъпът до Националния електронен
регистър на актове за гражданско състояние и
до Регистъра на единните граждански номера
се осъществява чрез създадения потребителски
профил по ал. 3 и с валидно квалифицирано
удостоверение за електронен подпис.
(6) Главна дирекция „ГРАО“ регистрира
всеки достъп до електронните регистри на
национално ниво и съхранява информация
за това в срок от две години. Информацията
се предоставя на компетентните органи, разследващи и проверяващи нарушения, свързани
с достъпа до лични данни.“
§ 8. В чл. 149 след думите „личните данни“ се добавя „и Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата
на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.)“.
§ 9. В чл. 151 ал. 2 се изменя така:
„(2) С протокола се определят целта за предоставяне на достъпа, начинът на осъществяване на достъп съгласно чл. 148, ал. 1, обемът
на предоставените данни, задълженията на
страните, срокът на действие и условията за
прекратяване достъпа, условията за контрол
на достъпа, техническите параметри и други.“
§ 10. В чл. 152 се създава ал. 4:
„(4) Потребителят и/или лицето с предоставен достъп до електронните регистри на
национално ниво следва:
1. да не разпространява станалите му известни лични данни при и по повод изпълнение
на служебните му задължения;
2. да спазва стриктно принципите, свързани с обработването на личните данни,
съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата
на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) при
осъществяване на достъпа;
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3. да ползва предоставените данни само за
целите, за които достъпът е предоставен, като
не ги предоставя възмездно или безвъзмездно
или заменя с трети лица в страната и в чужбина, или обработва по друг несъвместим с
целите начин;
4. да не предоставя, преотстъпва или предава за ползване потребителското име, паролата
за достъп, квалифицираното удостоверение за
електронен подпис на друго лице и да пази в
тайна паролата за достъп;
5. да осъществява достъп до данните в
електронните регистри на национално ниво
при спазване на технологията, описана в помощните екрани.“
§ 11. В чл. 153, ал. 3 след думата „достъп“
се добавя „потребителят“, а думите „се посочват“ се заменят с „посочва“.
§ 12. Член 154 се изменя така:
„Чл. 154. (1) За предоставяне достъп на
ново лице потребителят уведомява писмено
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Главна дирекция „ГРАО“.
(2) За прекратяване достъп на лице пот
реби т ел я т незабавно писмено у ведом ява
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Главна дирекция „ГРАО“,
като посочва дата и причина, поради която
достъпът се прекратява.
(3) Достъпът на лице до електронните
регистри на национално ниво се прекратява
задължително при прекратяване на трудовото
или служебното правоотношение или промяна на длъжността и служебните задължения,
които не изискват осъществяване на достъп
до електронните регистри на национално
ниво, или ползване на отпуск за повече от
три месеца.“
§ 13. В чл. 155 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите на планирани технически
действия за профилактика на информационната система Главна дирекция „ГРАО“ свое
временно уведомява и потребителя преди
преустановяване на достъпа.“
§ 14. Създава се чл. 156а:
„Чл. 156а. (1) Главна дирекция „ГРАО“ може
да осъществява контрол на потребителите
относно достъпа до електронните регистри
на национално ниво.
(2) Контролът се осъществява чрез отправяне на писмено искане до потребителя,
съдържащо извадка от ЕГН, формирана от
ЕГН на лица, за които е извършвана справка
в електронните регистри на национално ниво
за съответен период.
(3) Потребителят се задължава в едномесечен срок, считано от датата на получаване
на искането по ал. 2, да предостави на Главна
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дирекция „ГРАО“ писмена справка, в която да
посочи основанието за осъществения достъп
до личните данни на всяко лице, включено
в извадката. За целите на проверката Главна
дирекция „ГРАО“ може да изисква документи.
(4) В случай на констатирана липса на законово основание за осъществения достъп до
личните данни на лице, включено в извадката,
Главна дирекция „ГРАО“ уведомява потребителя. При преценка, че обосновката на потребителя е незадоволителна, Главна дирекция
„ГРАО“ има право: временно да преустанови
достъпа до изясняване на обстоят елствата;
да сезира Комисията за защита на личните
данни и/или Държавна агенция „Електронно
управление“ с искане за предприемане на
действия съобразно тяхната компетентност.“
§ 15. В чл. 160, ал. 3, изречение първо след
думата „услуги“ се добавя „и съгласно чл. 148,
ал. 2“, а изречение второ се заличава.
§ 16. В чл. 161 ал. 1 се изменя така:
„(1) Кметът на общината или на района
чрез попълване на заявление за представяне
на достъп до електронните регистри на нацио
нално ниво по образец съгласно приложение
№ 16 предоставя на Главна дирекция „ГРАО“
чрез териториално звено „ГРАО“ информация
за длъжностното лице, определено с право
на достъп.“
§ 17. Член 164 се изменя така:
„Чл. 164. Кметът на общината или на района уведомява длъжностното лице с право на
достъп за спазване изискванията на чл. 152,
ал. 4.“
§ 18. В чл. 165 ал. 2 се изменя така:
„(2) Достъпът до електронните регистри
на национално ниво на длъжностно лице от
общинската администрация се прекратява
задължително в случаите по чл. 154, ал. 3.“
§ 19. В чл. 166 ал. 1 се изменя така:
„(1) Организирането на режима за достъп
се извършва по реда на чл. 148, ал. 3, 4 и 5.“
§ 20. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и след
думите „на района“ се добавя „и съответното
териториално звено „ГРАО“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) След получаване на уведомление от
Главна дирекция „ГРАО“ за предоставяне на
достъп на длъжностно лице от общинската
администрация до електронните регистри на
национално ниво териториално звено „ГРАО“
предприема съответните технически дейности
във връзка с предоставения достъп и уведомява длъжностното лице от общинската администрация за потребителското име. Главна
дирекция „ГРАО“ предоставя на териториално
звено „ГРАО“ копие от документите по чл. 161,
когато същите не са налични при него.
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(3) При получаване на уведомление по
чл. 165, ал. 1 от кмета на общината или на
района за прекратяване достъпа на длъжностно лице от общинската администрация
териториално звено „ГРАО“ незабавно прекратява достъпа, като вписва датата, на която
същият се преустановява в потребителския
профил. Когато уведомлението е получено
в териториално звено „ГРАО“ на хартиен
носител, с положени подпис и печат в оригинал, същото се изпраща в Главна дирекция
„ГРАО“.“
§ 21. Членове 168, 169 и 170 се отменят.
§ 22. В чл. 171 след думите „Закона за гражданската регистрация,“ се добавя „Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно
защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май
2016 г.) и“, думите „и подзаконовата нормативна уредба към тях“ се заличават.
§ 23. Приложение № 2а към чл. 42а, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 2а
към чл. 42а, ал. 1
До кмета на община
(район)
......................................
Област .......................
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 19а от Закона за гражданската регистрация и § 17 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската
регистрация (ДВ, бр. 55 от 2015 г.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО
КМЕТ,
На основание чл. 19а от Закона за гражданската регистрация заявявам/е, че желая/ем да:
(избраното се отбелязва със знак „Х“)
 1. Възстановя името си, тъй като същото
е принудително променено.
 2. Променя името си на ...............................
..................................................................................,
тъй като съм роден/а, след като името на
родителя ми е било принудително променено.
 3. Възстановя/им/Променя/им името на
…...……………...........................……………..……………………
от …………………………………………………………………...………
на .................................................................................
роден/а на ………………….. в гр./с. ..........................
община …………….........., област .............................,
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тъй като е роден/а, след като имената на
родителя са били принудително променени.
 4. Възстановя името на ................................
..................................................................................,
починал/а през …… година в гр./с. ……………..,
община …......….…....., област ..............................,
роден/а на …....…….……, в гр./с. .........................,
община …………………., област ..............................,
и има сключен граждански брак през ……….. г.
в гр./с. …..........................................………….……….…,
община ……………...…, област ..............................,
тъй като името му е било принудително
променено.
Заявлението се подава от:
Заявител: ………………………………………………………………
....................................................................................
(подпис и собственоръчно изписване на соб
ствено, бащино и фамилно име по документ за
самоличност)
(следва нотариална
заверка на подписа)

с ЕГН ……...…………..……

Наследник: ……………………………………………………………
....................................................................................
(подпис и собственоръчно изписване на соб
ствено, бащино и фамилно име по документ за
самоличност)
(следва нотариална
заверка на подписа)

с ЕГН ……...…………..……

Законен представител: ……………………………….......
....................................................................................
(подпис и собственоръчно изписване на соб
ствено, бащино и фамилно име по документ за
самоличност)
(следва нотариална
заверка на подписа)

с ЕГН ……...…………..……

Законен представител: ………………………………………
....................................................................................
(подпис и собственоръчно изписване на соб
ствено, бащино и фамилно име по документ за
самоличност)
(следва нотариална
заверка на подписа)

с ЕГН ……...…………..……

Заявявам/е решението/отказът за възстано
вяване/промяна на име да бъде:
 получено лично;
 изпратено на следния адрес, посочен от
мен/нас: гр. …...………………..………................……......,
община ………………...……, област ……..…………..…….,
бул., ул., ж.к. ………..……..………………………………....….,
№ …......, бл. …...…, вх. …......, ет. …....., ап. …..….
Забележки:
1. Заявлението се подава лично, когато заяви
телят е пълнолетно лице и не е поставено под
запрещение.
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2. За малолетни и поставени под пълно зап
рещение лица заявлението се подава от законен/
ните представител/и.
3. Лицата от 14 до 18 години и поставените
под ограничено запрещение подават заявление
то със съгл асието на техни я/те законен/ни
представител/и.
4. Заявлението за възстановяване на име на по
чинало лице се подава от наследник след постигане
на съгласие с другите наследници.“

§ 24. В приложение № 5 към чл. 108, ал. 2
в показател № 6 „Основание за даване на
ЕГН съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗГР:“ се създава
нова т. 8:
„
8. Лице с установена самоличност
по чл. 26, ал. 2 от ЗГР.“
§ 25. В приложение № 7а към чл. 120,
ал. 5, т. 2 на последния ред думите „Подпис
и печат: .“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Виолета Комитова
4912

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и
превоз на опасни и/или замърсяващи товари
по море и на опасни товари по вътрешни
водни пътища (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.;
изм., бр. 46 от 2009 г. и бр. 91 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 46 от 2013 г.; доп., бр. 67 от 2013 г.
и бр. 59 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 45 и 95 от
2017 г. и бр. 62 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 2 думите „приложими от
1 януари 2019 г.“ се заменят с „приложими
от 1 януари 2021 г.“.
§ 2. В § 1а от допълнителните разпоредби
се създава т. 5:
„5. Член 1, параграф 3 от Делегирана
директива (ЕС) 2020/1833 на Комисията от
2 октомври 2020 г. за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед на
адаптирането към научно-техническия прогрес
(ОВ, L 408 от 4.12.2020 г.).“
Министър:
Георги Тодоров
4954
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изисква
нията към дейността на инвестиционните
посредници (обн., ДВ, бр. 51 от 2020 г.; изм.
бр. 48 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава ал. 4:
„(4) За управляващите дружества, които
предоставят услуги по чл. 86, ал. 2, т. 2 – 4
от Закона за дейност та на колективните
инвестиционни схеми и други предприятия
за колективно инвестиране, и за лицата,
управляващи алтернативни инвестиционни
фондове, които предоставят услуги по чл. 198,
ал. 5 от същия закон, се прилагат съответно
чл. 40 – 46, 49 – 52 и 73 – 97.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„В комисията по изрeчение първо не участват
лица, на които са възложени изпълнителни
функции.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Оценката по чл. 64, ал. 7 от ЗПФИ
на колективната пригодност на членовете на
управителния орган включва и прокуриста
на дружеството.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 3. В чл. 31, ал. 5 думите „кандидати, ако
е създаден такъв“ се заменят с „кандидати
или от комисията по чл. 2, ал. 2, когато в
инвестиционния посредник не е създаден
комитет за подбор на кандидати“.
§ 4. В чл. 52, ал. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. описание на структурата на звеното за
проверка на съответствието, включително
броя на служителите, техните квалификации
и линиите за докладване;“.
2. Досегашната т. 2 става т. 3.
3. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „както
и обобщение на препоръките за дейности за
наблюдение за последващ преглед, ако има
такива;“.
4. Създават се нови т. 5 и 6:
„5. обобщение на установените нарушения
и пропуски по организацията и процесите
във връзка със спазване на изискванията от
инвестиционния посредник;
6. начините, по които звеното за проверка
на съответствието наблюдава разработването
и прегледа на задълженията на инвестиционните посредници във връзка с предоставяне на
инвестиционни услуги и дейности и начините,
по които възможните рискове от неспазването на тези задължения се установяват на
достатъчно ранен етап;“.
5. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно
т. 7 и 8.
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6. Създават се точки 9 – 14:
„9. броя на жалбите и наличието на специфични проблеми във връзка със спазването
на изискванията;
10. информация относно несъобразяването
на висшия ръководен състав със съществени
препоръки или оценки, дадени от звеното за
проверка на съответствието;
11. информация относно установените опити от други звена в инвестиционния посредник
да дават инструкции или да оказват влияние
върху служителите в звеното по проверка на
съответствието и неговите дейности;
12. ролята на звеното за проверка на съот
ветствието при участие в разработването,
наблюдението и прегледа на политиките и
процедурите за управление на продукти;
13. информация за изпълнение на изиск
ванията по чл. 22, параграф 2 от Делегиран
регламент (ЕС) 2017/565 по отношение на
наблюдението на управлението на продукта
от страна на звеното за проверка на съответствието;
14. информация за финансовите инструменти, създадени или разпространявани от
инвестиционния посредник, стратегията за
разпространение, продуктите, които предлага
или препоръчва, и предоставяните услуги,
която включва най-малко:
а) броя и естеството на създадените или
разпространяваните продукти;
б) съответните целеви пазари на разпрост
раняваните продукти;
в) друга информация от съответния процес
на одобрение на продукта, необходим за оценка
на риска за съответствието, с посочване на
новите видове продукти;
г) съответните лица, които разпространяват
финансови инструменти, продукти и услуги,
с посочване на новите дистрибутори;
д) наличие и степен на разпространение
на продуктите извън техния целеви пазар;“.
7. Досегашните т. 6 и 7 стават съответно
т. 15 и 16.
§ 5. В чл. 114 след думите „изключение
на“ се добавя „чл. 58“ и се поставя запетая.
§ 6. Член 121 се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 7. Лицата по чл. 1, ал. 4 изготвят и приемат правилата по чл. 40, правилата, политиките и процедурите по чл. 49, както и привеждат
звената си за проверка на съответствието с
приложимите изисквания на тази наредба в
тримесечен срок от влизането є в сила.
§ 8. Наредбата е приета с Решение № 228-Н
от 5.08.2021 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Бойко Атанасов
4881
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-730
от 16 юли 2021 г.
На основание чл. 5, ал. 2, чл. 7, т. 1 и чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения
за напояване нареждам:
1. Откривам процедура по учредяване на
сдружение за напояване „Хидро лайф – 2021“,
с. Прохорово, община Нова Загора, област Сливен, с предмет на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративна
инфраструктура; изграждане на нови напоителни
и отводнителни системи и съоръжения; доставяне и разпределяне на водата за напояване;
отвеждане на излишните води от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и
агротехнически мероприятия за подобряване
състоянието на земеделските земи; рибовъдство
и развъждане на водоплаващи птици.
2. Определям територия на сдружението за
напояване с площ 2000 дка земеделски земи,
разположени в кадастрален район (масив) 30
в землището на с. Прохорово, ЕК АТТЕ 58726,
община Нова Загора, област Сливен, която ще
се водообезпечи от язовир „Прохорово“ – имот,
публична общинска собственост, с обща площ
584 893 кв. м, съставляващ поземлени имоти с
идентификатори:
– 58726.30.201 с площ 443 014 кв. м; трайно
предназначение на територията (ТПТ): територия, заета от води и водни обекти; начин на
трайно ползване (НТП): язовир;
– 58726.30.211 с площ 134 200 кв. м, ТПТ: територия, заета от води и водни обекти; НТП: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение;
– 58726.28.220 с площ 7679 кв. м, ТПТ: територия, заета от води и водни обекти; НТП: за
водностопанско хидромелиоративно съоръжение,
съгласно акт за публична общинска собственост
№ 4035 от 15.04.2021 г.
3. Заповедта за откриване на процедурата да
се обнародва в „Държавен вестник“, в един централен всекидневник и в един местен вестник.
Настоящата заповед да се сведе до знанието
на Учредителния комитет на сдружение за напоя
ване „Хидро лайф – 2021“, с. Прохорово, община
Нова Загора, област Сливен, за предприемане
на действия по чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона
за сдружения за напояване.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на директора на дирекция „Стопан-

ски дейности, инвестиции и хидромелиорации“
към Министерството на земеделието, храните
и горите.
Министър:
Хр. Бозуков
4911

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 562-ИП
от 5 август 2021 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона
за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и
чл. 19, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови
инструменти (ЗПФИ) Комисията за финансов
надзор реши:
Издава лиценз на „Нахман кепитъл“ – ООД (в
процес на учредяване), със седалище в гр. Вар
на и адрес на управление: гр. Варна, ул. Братя
Шкорпил № 26, ет. 2, за:
извършване на дейност като инвестиционен
посредник за предоставяне на инвестиционни
услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7
от ЗПФИ, както следва:
– приемане и предаване на нареждания във
връзка с един или повече финансови инструменти;
– изпълнение на нареждания за сметка на
клиент;
– управление на портфейл;
– инвестиционни съвети;
– предлагане на първонача лна прода жба
на финансови инструменти без безусловно и
неотменимо задъл жение за придобиване на
финансовите инструменти за собствена сметка
(пласиране на финансови инструменти),
и на допълнителните услуги по чл. 6, ал. 3,
т. 1 – 5 и т. 7 от ЗПФИ, както следва:
– съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните
с това услуги, като управление на парични
средства и на обезпечения, с изключение на
централизираното водене на сметки за ценни
книжа съгласно раздел А, т. 2 от Приложението
на Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на
сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз
и за централните депозитари на ценни книжа;
– предоставяне на заеми на инвеститори за
извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че
посредникът, който предоставя заема, участва
в сделката;
– съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и
свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване
на предприятия;
– предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те
са свързани с предоставяните инвестиционни
услуги;
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– инвестиционни проучвания и финансови
анализи или други форми на общи препоръки,
свързани със сделки с финансови инструменти;
– инвестиционни услуги и дейности по чл. 6,
ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ във връзка с базовите инструменти на деривативни финансови
инструменти по чл. 4, т. 5, 6, 7 и 10 от ЗПФИ,
доколкото са свързани с предоставянето на
инвестиционни и допълнителни услуги.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен
акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.
Председател:
Б. Атанасов
4957
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НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-88
от 26 юли 2021 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за
здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3
от Националния рамков договор за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) и чл. 52,
ал. 8 от Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
Надзорният съвет реши:
Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при болест на Гоше в извънболничната помощ”.
Председател на Надзорния съвет:
Ал. Златанов

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ БОЛЕСТ НА ГОШЕ
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

тел: +359 2 9659301

С Т Р.

14
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА
СФИНГОЛИПИДОЗИ – БОЛЕСТ НА ГОШЕ
Протоколът се издава от специализирана комисия в лечебни заведения за болнична помощ, сключили
договор с НЗОК. Специализираните комисии се създават със Заповед на директора на следните университетски
лечебни заведения: УМБАЛ “Александровска” - гр. София, СБАЛДБ - гр. София
I. РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ
Протоколи за започване на терапията


СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ





Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

Попълнено и подписано приложение 1А – лист за определяне на
критериите с всички необходими изследвания
Медицинска документация, включваща данни от анамнезата, статуса
и предхождащо лечение
Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация
за започване на терапията (подписано от всички членове на
специализираната комисия)
“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” –
обр. МЗ-НЗОК

Заверка на
протокола в РЗОК

Протоколи за продължаване на терапията


СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ





Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

Попълнено и подписано приложение 1Б – лист за определяне на
критериите с всички необходими изследвания
Медицинска документация, включваща данни от анамнезата, статуса
и ефект от провежданото лечение
Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация
за започване на терапията (подписано от всички членове на
специализираната комисия)
“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” –
обр. МЗ-НЗОК

Заверка на протокола в
РЗОК

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК, на територията на която е направило избор на ОПЛ.
Документите включват:
1.1. Заявление до Директора на РЗОК.
1.2. Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в цифров индекс
медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите.
1.3. Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразен в приложение 2.
1.4. “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от специалист от
специализирана комисия. Прилага се оригинал на протокола, а при кандидатстване за продължаване на терапията се
представя оригинал на предходния протокол.
1.5. Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура № 38
„Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи
лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК № 13.
1.6. Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3).
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ.
3. Първият и всеки следващ протокол се издава за срок до 365 дни.

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БОЛЕСТ НА ГОШЕ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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С Т Р. 1 5
ПРИЛОЖЕНИЕ 1А

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА СФИНГОЛИПИДОЗИ – БОЛЕСТ
НА ГОШЕ
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПЪРВИ КУРС (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ E75.2
1

2

3

4

Сигурна диагноза – клиничната симптоматика, потвърдена на базата на ензимна активност и ДНК анализ 1
Консултация с хематолог

2

Консултация с кардиолог – ЕКГ, ЕхоКГ

2

Липса на изключващи критерии по т. Б 3

1

анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход се описват в решението по АПр.№38. Необходимите
изследвания са отразени в таблица 2 на приложение 2 - задължително се представят на оригинална бланка от лаборатория или
заверено и подписано копие, при наличие на хоспитализация се прилага епикриза с номер ИЗ с давност до 1 месец преди
кандидатстването; задължително се представят данни от генетични тестове, доказващи заболяването на оригинална подписана и
подпечатана бланка.
2
амбулаторни листове от прегледи при специалист
3
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1 на настоящите изисквания

Б. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО)
1.
2.
3.
4.
5.

Свръхчувствителност с прояви на тежки анафилактични реакции
Бременност и лактация
За Cerdelga - тежко чернодробно или бъбречно заболяване
За Cerdelga - пациенти със застойна сърдечна недостатъчност, наскоро прекаран остър миокарден
инфаркт, брадикардия, сърдечен блок, камерна аритмия, синдром на удължен QT интервал, прием на
антиаритмични лекарствени продукти от клас ІА и клас ІІІ
За Miglustat - пациенти с чернодробно увреждане

Отговаря на критериите за започване на
лечението с

………………………………….

в дневна доза

..…………..

подписи на членовете на комисията: ........................................
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА СФИНГОЛИПИДОЗИ –
БОЛЕСТ НА ГОШЕ
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

В. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ E75.2
1

1

Хематологични показатели

2

Абдоминална ехография

3

КАТ или ЯМР на кости/стави

4

Консултация със специалист кардиолог – ЕКГ, ЕхоКГ

5

Липса на изключващи критерии по т. Г

1

1
2

3

1

медицинска документация с отразена степен на повлияване на показателите след започване на лечението, необходимите
изследвания са отразени в таблица 2 на приложение 2 - задължително се представят на оригинална бланка от лаборатория или заверено
и подписано копие
2
амбулаторни листове от прегледи при специалист
3
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1 на настоящите изисквания

Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО)
1.
2.
3.
4.
5.

Тежки анафилактични реакции
Бременност и лактация
За Cerdelga - тежко чернодробно или бъбречно заболяване
За Cerdelga - пациенти със застойна сърдечна недостатъчност, наскоро прекаран остър миокарден
инфаркт, брадикардия, сърдечен блок, камерна аритмия, синдром на удължен QT интервал, прием на
антиаритмични лекарствени продукти от клас ІА и клас ІІІ
За Miglustat - пациенти с чернодробно увреждане

Отговаря на критериите за продължаване
на лечението с

………………………………….

в дневна доза

……………

подписи на членовете на комисията: ........................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БОЛЕСТ НА ГОШЕ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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С Т Р. 1 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

I.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

1.

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в съответствие с
действащите нормативни документи.

Таблица 1
INN

ОГРАНИЧЕНИЯ

ДОЗА

IMIGLUCERASE



15 - 60 U/kg телесно тегло два пъти месечно като
интравенозна инфузия



за лица до и над
18 години

VELAGLUCERASE ALFA



15 - 60 U/kg телесно тегло два пъти месечно като
интравенозна инфузия



лица над 4 години,
с Тип 1 болест на Гоше

MIGLUSTAT *



100 mg три пъти дневно



лица над 18 години,
с Тип 1 болест на Гоше

ELIGLUSTAT




84 mg два пъти дневно при IMs и EMs
84 mg веднъж дневно при PMs



лица над 18 години,
с Тип 1 болест на Гоше

*за перорално лечение на възрастни пациенти с лек до умерен тип 1 на болестта на Gaucher само при пациенти, при които ензимзаместващата терапия е неподходяща

2.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Таблица 2
Показатели и изследвания
Телесна маса
Ръст
Артериално кръвно налягане
ПКК (хемоглобин, хематокрит, еритроцити,
левкоцити, тромбоцити )
СУЕ
Общ белтък
ASAT
ALAT
Алкална фосфатаза
Серумно желязо
Общ холестерол
Триглицериди
Кръвна захар
Креатинин, пикочна киселина и урея
Изследване на урина - общо и седимент
Абдоминална ехография
ЯМР(по преценка)
Хитотриозидаза
Консултация с невролог при III тип
Консултация с кардиолог - ЕКГ,
ехокардиография

Период на лечение
изходни
6 месец
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

+ 6 месеца*
х
х
х

+ 12 месеца* + 24 месеца*
х
х
х
х
х
х

х

х

х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х

х

+ 6 м.* - извършват се на всеки 6 месеца; + 12 м.* - извършват се на всеки 12 месеца; + 24 м.* - извършват се на всеки 36
месеца; Изследванията се представят на оригинални бланки или заверени копия с подпис и печат на ЛЗ (при наличие на
хоспитализация с давност до 1 месец преди кандидатстването се прилага заверено копие от епикриза с номер ИЗ).

Дата: …………………………..

Лекуващ лекар:
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II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на протокола от
специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения съгласно кратката
характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на продукта.
5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда на чл. 184 от
ЗЛПХМ. Копие от съобщението се прилага към медицинската документация на ЗОЛ при кандидатстване за лечение.
6. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение по образец съгласно националния рамков договор за
медицинските дейности за амбулаторна процедура № 38 "Определяне на план на лечение и проследяване на
терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО" от
приложение № 7 към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на Националната здравноосигурителна каса и предоставена от ЗОЛ медицинска документация.
Специализираната комисия съхранява един екземпляр от Решението. При издаване на протокол на ЗОЛ, съхранява
втори екземпляр на протокола, всички необходими документи за издаването му и копие от приложение 1 на настоящите
изисквания, попълнено по съответната точка и подписано от членовете на специализираната комисия.
Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-88/26.07.2021 г. на Надзорния
съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС., на основание чл.52, ал.8 във вр. с ал.6 от Правилника за
устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията влизат в сила от датата на
обнародването им в „Държавен вестник.“ и отменят действащите изисквания, в сила от 15 юли 2019г. на основание
решение № РД-НС-04-59/05.07.2019г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ/ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
..................................................................................................................................................
Аз долуподписаният/ата ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
след

като се запознах с цялата ми предоставена информация

и целта на лечението с лекарствения

продукт.............................................................................................................. и след като получих изчерпателни отговори на
поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.

2.

Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго внушение
назначената ми терапия.

3.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за експертизи в РЗОК
и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си лекар и РЗОК и ще върна в РЗОК
последния протокол, по който съм получавал/а лекарствения продукт.

4.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт ще бъде прекратено и
няма да имам претенции към НЗОК.

5.

Притежавам/ не притежавам актуално ТЕЛК решение във връзка със заболяването.

Дата:......................................

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)
Подпис:.........................................
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996. – Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет на основание
чл. 85, ал. 1, т. 7 от Закона за висшето образование обнародва информация за резултатите от акредитационните процедури и оценяването на проекти за периода 1.05.2020 г. – 30.04.2021 г.
Институционално акредитирани висши училища в Република България,
техните основни звена и филиали
№

Акредитирано висше училище,
основни звена, филиали

1

2

Дата на получена
Валидност на
институционална
акредитацията
акредитация, оценка
3

4

1. Аграрен университет – Пловдив
Факултет по растителна защита и агроекология
Факултет по агрономство
Факултет по лозаро-градинарство
Факултет по икономика
Департамент по езикова подготовка и спорт

4.04.2019 г.
оценка 9,61

4.04.2025 г.

2. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство –
Пловдив
Факултет „Музикална педагогика“
Факултет „Музикален фолклор и хореография“
Факултет „Изобразителни изкуства“
Департамент за езикова и специализирана подготовка

27.06.2019 г.
оценка 9,14

27.06.2025 г.

3. Академия на Министерството на вътрешните работи
Факултет „Полиция“
Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“

12.09.2019 г.
оценка 9,18

12.09.2025 г.

4. Американски университет в България – Благоевград
Академично направление „Бизнес администрация“
Академично направление „Математика и природни науки“
Академично направление „Журналистика и масови комуникации“
Академично направление „Икономика“
Академично направление „История и цивилизации“
Академично направление „Компютърни науки“
Академично направление „Политически науки и европеис
тика“
Академично направление „Изкуство, езици и литература“
Филиал на Американски университет в България – Благоевград, със седалище в София

7.09.2017 г.
оценка 9,09

7.09.2023 г.

4.05.2017 г.
оценка 9,03

4.05.2023 г.

6. Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“
Факултет „Международна икономика и администрация“
Юридически факултет
Архитектурен факултет
Департамент за чуждоезиково обучение
Филиал в Смолян

13.06.2019 г.
оценка 9,21

13.06.2025 г.

Великотърновски университет ,,Св. св. Кирил и Методий“
Филологически факултет
Исторически факултет
Юридически факултет
Факултет по изобразително изкуство
Педагогически факултет
Стопански факултет
Философски факултет
Православен богословски факултет
Факултет „Математика и информатика“

20.09.2018 г.
оценка 9,45

20.09.2024 г.

5.

7.

Бургаски свободен университет
Център по икономически и управленски науки
Център по юридически науки
Център по информатика и технически науки
Център по хуманитарни науки
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25.03.2021 г.
oценка 9,01

25.03.2027 г.

19.07.2018 г.
оценка 9,59

19.07.2024 г.

10. Висше строително училище „Любен Каравелов“
Строителен факултет
Архитектурен факултет
Колеж по строителство

19.07.2018 г.
оценка 8,98

19.07.2023 г.

11. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“
Факултет „Транспортен мениджмънт“
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“

5.07.2018 г.
оценка 9,10

5.07.2024 г.

12. Висше училище по застраховане и финанси – София
Академична програма „Финанси, застраховане, счетоводство“

8.05.2014 г.
оценка 9,04

8.05.2020 г.

13. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите –
Пловдив
Факултет по икономика и управление
Департамент по агробизнес и общообразователни науки
Филиал – Велико Търново
Филиал – Русе

1.06.2017 г.
оценка 9,03

1.06.2023 г.

14. Военна академия „Георги Стойков Раковски“
Факултет „Национална сигурност и отбрана“
Факултет „Командно-щабен“
Институт за перспективни изследвания за отбраната
Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и
квалификация“

6.10.2016 г.
oценка 9,06

6.10.2022 г.

15. Висше училище по телекомуникации и пощи – София
Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Департамент „Базисна подготовка“

26.04.2018 г.
oценка 8,56

26.04.2023 г.

16. Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив
Учебно-научен център „Национална сигурност и обществен
ред“
Учебно-научен център „Икономика и управление“

8.06.2017 г.
оценка 9,01

8.06.2023 г.

17. Висше училище по мениджмънт – Варна
Стопански факултет
Международен колеж – Добрич
Департамент по модерни обучителни методи

25.01.2018 г.
оценка 8,51

25.01.2023 г.

18. Европейско висше училище по икономика и мениджмънт –
Пловдив
Център по бизнес икономика
Център по иновативен мениджмънт
Център за перманентно обучение

4.05.2017 г.
оценка 7,95

4.05.2022 г.

Филиал – Враца
Педагогически колеж – Плевен
Департамент за езиково обучение
Департамент за продължаващо образование и квалификация
на педагогическите специалисти
8. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Дол
на Митрополия
Факултет „Авиационен“
Департамент „Природни и хуманитарни науки“
Център „Професионално обучение, следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти“
9.

Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна
Факултет „Навигационен“
Факултет „Инженерен“
Департамент за следдипломна квалификация
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19. Европейски политехнически университет – Перник

11.06.2020 г.
оценка 6,49

11.06.2024 г.

20. Икономически университет – Варна
Финансово-счетоводен факултет
Стопански факултет
Факултет „Информатика“
Факултет „Управление“
Департамент „Езиково обучение“
Колеж по туризъм

15.03.2018 г.
оценка 9,28

15.03.2024 г.

21. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София
Катедра „Предприемачество и мениджмънт“
Катедра „Маркетинг и търговия“
Катедра „Базово и чуждоезиково обучение“

7.12.2017 г.
оценка 7,59

7.12.2022 г.

22. Колеж по туризъм – Благоевград
Катедра „Туризъм“
Катедра „Бизнес администрация“

9.04.2020 г.
оценка 5,90

9.04.2024 г.

23. Лесотехнически университет – София
Факултет „Горско стопанство“
Факултет „Горска промишленост“
Факултет по „Стопанско управление“
Агрономически факултет
Факултет по „Ветеринарна медицина“
Факултет „Екология и ландшафтна архитектура“

17.05.2018 г.
оценка 9,00

17.05.2024 г.

24. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоя
нов“ – Варна
Факултет по медицина
Факултет по дентална медицина
Факултет по обществено здравеопазване
Факултет по фармация
Медицински колеж – Варна
Филиал в гр. Сливен
Филиал в гр. Велико Търново
Филиал в гр. Шумен
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт

18.02.2021 г.
оценка 9,27

18.02.2027 г.

25. Медицински университет – Плевен
Факултет по медицина
Факултет по фармация
Факултет по обществено здраве
Факултет по здравни грижи
Медицински колеж – Плевен
Департамент за езиково и специализирано обучение

25.03.2021 г.
оценка 9,27

25.03.2027 г.

26. Медицински университет – Пловдив
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Медицински колеж – Пловдив
Департамент за езиково и специализирано обучение

11.06.2020 г.
оценка 9,21

11.06.2026 г.

27. Медицински университет – София
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София
„Филиал проф. д-р Иван Митев“ – Враца

19.12.2019 г.
оценка 9,56

19.12.2025 г.
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28. Международно висше бизнес училище – Ботевград
Академична програма „Икономика, управление и туризъм“

11.01.2018 г.
оценка 8,98

11.01.2023 г.

29. Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“ – София
Миннотехнологичен факултет
Минно-електромеханичен факултет
Геологопроучвателен факултет
Хуманитарен департамент
Филиал в гр. Кърджали

5.07.2018 г.
оценка 9,15

5.07.2024 г.

30. Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико
Търново
Факултет „Общовойскови“
Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“
Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“
Департамент „Чуждоезиково обучение“
Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“

6.10.2016 г.
оценка 9,17

6.10.2022 г.

31. Национална академия за театрално и филмово изкуство
„Кръстьо Сарафов“ – София
Факултет „Сценични изкуства“
Факултет „Екранни изкуства“

7.11.2019 г.
оценка 9,00

7.11.2025 г.

32. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
Теоретико-композиторски и диригентски факултет
Инструментален факултет
Вокален факултет

27.06.2019 г.
оценка 9,29

27.06.2025 г.

33. Национална спортна академия – София
Факултет „Педагогика“
Факултет „Спорт“
Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“
Департамент за езиково обучение и информационни технологии

19.12.2019 г.
оценка 9,26

19.12.2025 г.

34. Национална художествена академия – София
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства
Филиал Бургас

5.12.2019 г.
оценка 9,20

5.12.2025 г.

35. Нов български университет – София
Факултет за базово образование
Бакалавърски факултет
Магистърски факултет
Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение

10.01.2019 г.
оценка 9,00

10.01.2025 г.

36. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Биологически факултет
Педагогически факултет
Факултет по икономически и социални науки
Факултет по математика и информатика
Физико-технологичен факултет
Филологически факултет
Философско-исторически факултет
Химически факултет
Юридически факултет
Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали
Филиал – Смолян
Департамент за квалификация и професионално развитие на
педагогическите специалисти
Департамент по езикова и специализираща подготовка

11.07.2019 г.
оценка 9,39

11.07.2025 г.

37. Русенски университет „Ангел Кънчев“
Аграрно-индустриален факултет
Транспортен факултет
Машинно-технологичен факултет
Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“

19.07.2018 г.
оценка 9,44

19.07.2024 г.
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Факултет „Природни науки и образование“
Факултет „Бизнес и мениджмънт“
Юридически факултет
Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“
Филиал – Силистра
Филиал – Разград
Филиал – Видин
38. Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Исторически факултет
Факултет по славянски филологии
Факултет по класически и нови филологии
Философски факултет
Юридически факултет
Факултет по педагогика
Факултет по науки за образованието и изкуствата
Богословски факултет
Факултет по журналистика и масова комуникация
Стопански факултет
Факултет по математика и информатика
Физически факултет
Факултет по химия и фармация
Биологически факултет
Геолого-географски факултет
Медицински факултет
Департамент за езиково обучение
Департамент по спорт
Департамент за информация и усъвършенстване на учители
39. Стопанска академия ,,Д. А. Ценов“ – Свищов
Факултет „Стопанска отчетност“
Факултет „Финанси“
Факултет „Мениджмънт и маркетинг“
Факултет „Производствен и търговски бизнес“
Институт за научни изследвания
40. Театрален колеж „Любен Гройс“
41. Технически университет – Варна
Електротехнически факултет
Корабостроителен факултет
Машиннотехнологичен факултет
Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Департамент за обучение по математика, физика и езиково
обучение
Колеж в структурата на ТУ – Варна
Добруджански технологичен колеж – Добрич
Филиал Добрич
42. Технически университет – Габрово
Факултет „Електротехника и електроника“
Факултет „Машиностроене и уредостроене“
Факултет „Стопански“
Технически колеж – Ловеч
Департамент „Езиково и специализирано обучение“
43. Технически университет – София
Факултет „Автоматика“
Електротехнически факултет
Енерго-машиностроителен факултет
Машинно-технологичен факултет
Машиностроителен факултет
Факултет „Електронна техника и технологии“
Факултет по телекомуникации
Факултет „Компютърни системи и технологии“
Факултет по транспорта
Стопански факултет
Факултет по приложна математика и информатика
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20.09.2018 г.
оценка 9,61

20.09.2024 г.

16.11.2017 г.
оценка 8,98

16.11.2022 г.

18.04.2019 г.
оценка 7,15
18.02.2021 г.
оценка 9,31

18.04.2024 г.

21.12.2017 г.
оценка 9,08

21.12.2023 г.

26.07.2018 г.
оценка 9,56

26.07.2024 г.

18.02.2027 г.
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44. Тракийски университет – Стара Загора
Аграрен факултет
Медицински факултет
Ветеринарномедицински факултет
Педагогически факултет
Стопански факултет
Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
Медицински колеж – Стара Загора
Филиал в гр. Хасково
Департамент за информация и повишаване квалификацията
на учителите

26.07.2018 г.
оценка 9,20

26.07.2024 г.

45. Университет за национално и световно стопанство – София
Общоикономически факултет
Факултет „Управление и администрация“
Финансово-счетоводен факултет
Факултет „Икономика на инфраструктура“
Факултет „Международна икономика и политика“
Юридически факултет
Бизнес факултет
Факултет „Приложна информатика и статистика“

19.10.2017 г.
оценка 9,66

19.10.2023 г.

46. Университет по архитектура, строителство и геодезия –
София
Архитектурен факултет
Строителен факултет
Геодезически факултет
Факултет по транспортно строителство
Хидротехнически факултет
Департамент по приложна лингвистика и физическа култура

11.06.2020 г.
Оценка 9,32

11.06.2026 г.

47. Университет по хранителни технологии – Пловдив
Технологичен факултет
Технически факултет
Стопански факултет
Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и
спорт

1.12.2016 г.
оценка 9,07

1.12.2022 г.

48. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Факултет по технически науки
Факултет по природни науки
Факултет по обществени науки
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
Медицински факултет
Колеж по туризъм
Технически колеж
Медицински колеж
Департамент по езиково обучение
Департамент за квалификация и професионално развитие на
педагогическите специалисти

26.07.2018 г.
оценка 8,84

26.07.2023 г.

Факултет за германско инженерно обучение и промишлен
мениджмънт
Факултет за френско обучение по електроинженерство
Факултет за английско инженерно обучение
Факултет „Машиностроене и уредостроене“ – филиал Пловдив
Факултет „Електроника и автоматика“ – филиал Пловдив
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Департамент по приложна физика
Департамент по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
Департамент за физическо възпитание и спорт
Колеж по енергетика и електроника
Колеж – Сливен
Технически колеж – Казанлък
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49. Университет по библиотекознание и информационни техно
логии – София
Факултет по библиотекознание и културно наследство
Факултет по информационни науки
Департамент по общообразователни дисциплини

11.07.2019 г.
оценка 9,33

11.07.2025 г.

50. Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Факултет по химично и системно инженерство
Факултет по химични технологии
Факултет по металургия и материалознание
Департамент по хуманитарни науки
Департамент по химични науки
Департамент по физико-математични и технически науки

19.07.2018 г.
оценка 9,38

19.07.2024 г.

51. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Факултет по хуманитарни науки
Факултет по природни науки
Факултет по математика и информатика
Факултет по технически науки
Педагогически факултет
Колеж – Добрич
Департамент за информация и повишаване квалификацията
на учителите

27.02.2020 г.
оценка 9,12

27.02.2026 г.

52. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Правно-исторически факултет
Природо-математически факултет
Стопански факултет
Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“
Факултет по педагогика
Филологически факултет
Философски факултет
Факултет по изкуствата
Технически факултет

20.09.2018 г.
оценка 9,30

20.09.2024 г.

Програмна акредитация на докторски програми за образователната и научна степен „доктор“
във висшите училища за периода 1.05.2020 г. – 30.04.2021 г.
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
Докторска програма

Акредитирана до: Оценка

Артмениджмънт и публични комуникации
в изкуството

29.07.2026 г.

8,90

Професионално
направление
8.1. Теория на изкуств ата

Варненски свободен университет
Докторска програма
Теория на държавата и правото. Политически
и правни учения

Дадена акредитация**/акредити- Оценка
рана до:

Професионално
направление

18.02.2021 г.**

8,65

3.6. Право

Политическа икономия

15.07.2025 г.

8,55

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност

15.07.2025 г.

8,58

3.8. Икономика

Управление в сферата на сигурността и обществения ред

10.12.2020 г.**

9,02

9.1. Национална сигурност

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Докторска програма

Акредитирана до: Оценка

Професионално
направление

Социална педагогика

12.03.2025 г.

9,20

1.2. Педагогика

Предучилищна педагогика

12.03.2025 г.

9,10

1.2. Педагогика
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Акредитирана до: Оценка

Методика на обучението по музика

22.07.2026 г.

9,37

1.3. Педагогика на обучението по...

Теория и методика на физическото възпитание
и спортната тренировка

22.07.2026 г.

9,34

1.3. Педагогика на обучението по...

Българска литература

29.07.2026 г.

9,05

2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия

29.07.2025 г.

8,95

2.1. Филология

Теория на литературата

29.07.2026 г.

9,12

2.1. Филология

Фолклористика (вкл. Български фолклор,
славянски фолклор)

29.07.2025 г.

8,81

2.1. Филология

Общо и сравнително езикознание вкл. Съпоставително и балканско eзикознание, структурна лингвистика, приложна лингвистика.
Социолингвистика, психолингвистика, математическа лингвистика, етнолингвистика

29.07.2026 г.

9,14

2.1. Филология

Теория и практика на превода

29.07.2025 г.

8,99

2.1. Филология

Български език

29.07.2026 г.

9,10

2.1. Филология

Славянски езици

29.07.2026 г.

9,11

2.1. Филология

Германски езици

29.07.2026 г.

9,16

2.1. Филология

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив
Докторска програма

Дадена акредитация**/акредити- Оценка
рана до:

Професионално
направление

Администрация и управление

2.12.2020 г.**

8,38

3.7. Администрация и управление

Икономика

2.12.2020 г.**

8,52

3.8. Икономика

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – София
Докторска програма

Акредитирана до: Оценка

Професионално
направление

Военна психология

11.06.2026 г.

9,06

3.2. Психология

Защита на населението и инфраструктурата
на държавата в кризисни ситуации

11.06.2026 г.

9,24

9.1. Национална сигурност

Киберсигурност

11.06.2026 г.

9,18

9.1. Национална сигурност

Военнополитически проблеми на сигурността

11.06.2026 г.

9,06

9.1. Национална сигурност

11.06.2026 г.

9,08

9.2. Военно дело

11.06.2026 г.

9,10

9.2. Военно дело

Организация и управление на въоръжените
сили
Военноприложни аспекти на защитата на
населението и инфраструктурата на държавата

Икономически университет – Варна
Докторска програма

Акредитирана до: Оценка

Професионално
направление
3.7. Администрация и управление

Социално управление

24.06.2025 г.

8,99

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност

24.06.2026 г.

9,26

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

24.06.2026 г.

9,15

3.8. Икономика

Икономика и управление (строителство и
недвижима собственост)

28.08.2026 г.

9,51

3.8. Икономика

Икономика и управление (търговия)

28.08.2026 г.

9,41

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

24.06.2026 г.

9,36

3.8. Икономика

Стокознание

24.06.2026 г.

9,02

3.8. Икономика
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Акредитирана до: Оценка

Професионално
направление

Политическа икономия (обща икономическа
теория)

24.06.2026 г.

9,33

3.8. Икономика

Финанси

24.06.2026 г.

9,40

3.8. Икономика

Статистика и демография

24.06.2026 г.

9,19

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в
икономиката

28.08.2026 г.

9,33

3.8. Икономика

Маркетинг

24.06.2026 г.

9,21

3.8. Икономика

Икономика и управление (туризъм)

15.01.2026 г.

9,60

3.9. Туризъм

Лесотехнически университет – София
Докторска програма

Акредитирана до: Оценка

Професионално
направление

Генетика

26.06.2025 г.

8,57

6.3. Животновъдство

Медицинска паразитология и хелминтология

25.06.2026 г.

9,01

7.1. Медицина

Гастроентерология

16.07.2026 г.

9,09

7.1. Медицина

Ендокринология

4.03.2027 г.

9,38

7.1. Медицина

Медицински университет – Пловдив
Докторска програма

Акредитирана до: Оценка

Професионално
направление

Физикохимия

13.07.2025 г.

8,57

4.2. Химически науки

Биоорганична химия, химия на природните
и физиологично активните вещества

16.12.2025 г.

9,18

4.3. Биологически науки

Медицинска паразитология и хелминтология

25.06.2026 г.

9,01

7.1. Медицина

Имунология

7.03.2025 г.

9,03

7.1. Медицина

Имунопатология и алергология

30.01.2025 г.

8,62

7.1. Медицина

Гастроентерология

16.07.2026 г.

9,09

7.1. Медицина

Ендокринология

4.03.2027 г.

9,38

7.1. Медицина

Психиатрия

3.10.2025 г.

9,20

7.1. Медицина

Фармакология (вк л. Фармакокинетика и
химиотерапия)

25.07.2025 г.

9,06

7.1. Медицина

Епидемиология

4.03.2027 г.

9,42

7.1. Медицина

Офталмология

13.02.2026 г.

9,12

7.1. Медицина

Обща хирургия

25.07.2025 г.

9,15

7.1. Медицина

Хематология и преливане на кръв

16.07.2026 г.

9,37

7.1. Медицина

Гръдна хирургия

13.02.2026 г.

9,15

7.1. Медицина

Педиатрия

3.10.2025 г.

9,15

7.1. Медицина

Оториноларингология

4.03.2027 г.

9,37

7.1. Медицина

Протетична дентална медицина

25.07.2025 г.

9,15

7.2. Дентална медицина

Дентална образна диагностика

30.01.2025 г.

8,83

7.2. Дентална медицина

Фармакология (вк л. Фармакокинетика и
химиотерапия)

30.01.2025 г.

8,87

7.3. Фармация

Медицински университет – София
Докторска програма

Дадена акредитация**/акредити- Оценка
рана до:

Професионално
направление

Молекулярна биология

14.01.2025 г.

9,41

4.3. Биологически науки

Биохимия

14.01.2025 г.

9,61

4.3. Биологически науки

Анатомия, хистология и цитология

9.05.2025 г.

9,19

7.1. Медицина

Патофизиология

27.06.2025 г.

9,00

7.1. Медицина
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Дадена акредитация**/акредити- Оценка
рана до:

Докторска програма
Медицинска микробиология

Професионално
направление

14.05.2026 г.

9,11

7.1. Медицина

Медицинска генетика

14.05.2026 г.

9,24

7.1. Медицина

Клинична лаборатория

24.09.2026 г.

9,36

7.1. Медицина

Ендокринология

24.09.2026 г.

9,26

7.1. Медицина

Белодробни болести

24.09.2026 г.

9,26

7.1. Медицина

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) на български и английски език

4.04.2025 г.

9,32

7.1. Медицина

Имунопатология и алергология

25.07.2025 г.

9,16

7.1. Медицина

Епидемиология

30.07.2025 г.

8,76

7.1. Медицина

Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна,
радиационна и др.)

30.07.2026 г.

9,10

7.1. Медицина

Офталмология

28.01.2027 г.

9,43

7.1. Медицина

Токсикология

19.12.2025 г.

9,38

7.1. Медицина;
7.3. Фармация

Хранене и диететика

30.07.2026 г.

9,05

7.1. Медицина

Физиотерапия, курортология и рехабилитация

25.07.2025 г.

9,09

7.1. Медицина

Съдебна медицина

25.03.2021 г.**

9,07

7.1. Медицина

Дентална клинична алергология

28.01.2026 г.

8,90

7.2. Дентална медицина

Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

10.01.2025 г.

9,07

7.2. Дентална медицина

Ортодонтия

8.10.2025 г.

8,90

7.2. Дентална медицина

Технология на лекарствените форми и биофармация

9.05.2025 г.

9,43

7.3. Фармация

Фармакогнозия и фитохимия

9.05.2025 г.

9,31

7.3. Фармация

Фармацевтична химия

9.05.2025 г.

9,32

7.3. Фармация

Фармакология (вк л. Фармакокинетика и
химиотерапия)

9.05.2025 г.

9,43

7.3. Фармация

Фармакоикономика и фармацевтична регулация

9.05.2025 г.

9,48

7.3. Фармация

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

4.04.2025 г.

9,33

7.4. Обществено здраве

Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна,
радиационна и др.)

12.01.2025 г.

8,98

7.4. Обществено здраве

Здравни грижи в системата на здравеопазването

12.01.2025 г.

8,96

7.5. Здравни грижи

Медицински университет – Варна
Докторска програма

Акредитирана до: Оценка

Професионално
направление

Анатомия, хистология и цитология

21.02.2025 г.

9,38

7.1. Медицина

Патофизиология

21.02.2025 г.

9,06

7.1. Медицина

Клинична лаборатория

7.03.2025 г.

9,10

7.1. Медицина

Вътрешни болести

21.11.2025 г.

9,07

7.1. Медицина

Гастроентерология

7.03.2025 г.

9,12

7.1. Медицина

Нефрология

3.10.2025 г.

9,14

7.1. Медицина

Ендокринология

7.03.2025 г.

9,12

7.1. Медицина

Белодробни болести

3.10.2025 г.

9,24

7.1. Медицина

Неврология

25.07.2025 г.

9,13

7.1. Медицина

Дерматология и венерология

7.03.2025 г.

9,15

7.1. Медицина

С Т Р.
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Професионално
направление

Акредитирана до: Оценка

Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна,
радиационна и др.)

30.01.2026 г.

Оториноларингология
Офталмология

9,06

7.1. Медицина

25.07.2025 г.

9,10

7.1. Медицина

25.07.2025 г.

9,19

7.1. Медицина

Хематология и преливане на кръв

25.06.2026 г.

9,34

7.1. Медицина

Ортопедия и травматология

21.02.2025 г.

9,23

7.1. Медицина

Урология

7.03.2025 г.

9,14

7.1. Медицина

Гръдна хирургия

21.02.2025 г.

9,16

7.1. Медицина

Съдебна медицина и деонтология

21.02.2025 г.

9,16

7.1. Медицина

Медицина на бедствените ситуации

25.06.2026 г.

9,31

7.1. Медицина

Минно-геоложки университет – София
Докторска програма

Дадена акредитация**/акредити- Оценка
рана до:

Професионално
направление

Регионална геология

21.12.2020 г.**

9,20

4.4. Науки за земята

Геотектоника

21.12.2020 г.**

8,98

4.4. Науки за земята

Екология и опазване на екосистемите

20.07.2026 г.

9,01

4.4. Науки за земята

Технология за пречистване на води

20.07.2026 г.

9,06

4.4. Науки за земята

Технология за оползотворяване и третиране
на отпадъци

20.07.2026 г.

9,01

4.4. Науки за земята

Системи и устройства за опазване на околната среда

20.07.2026 г.

9,12

4.4. Науки за земята

Газова, горивна и пречиствателна техника

10.07.2025 г.

8,54

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

Подземен добив на полезни изкопаеми

10.07.2026 г.

9,26

Подземен добив на полезни
изкопаеми

Механизация на мините

7.06.2025 г.

9,21

Механизация на мините

Техника и технология на взривните работи

10.07.2026 г.

9,29

Техника и технология на
взривните работи

Нов български университет – София
Докторска програма

Професионално
направление

Акредитирана до: Оценка

Архитектура на сградите, конструкция, съ
оръжения и детайли

10.07.2026 г.

9,14

5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Теория и история на архитектурата

10.07.2025 г.

8,66

5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Докторска програма

Акредитирана до: Оценка

Професионално
направление

Методика на обучението по бит и технологии

23.11.2025 г.

8,63

1.3. Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по музика

23.11.2025 г.

8,81

1.3. Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по химия

8.02.2021 г.**

8,85

1.3. Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по информационни
технологии

21.12.2020 г.**

9,21

1.3. Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по информатика и
информационни технологии

23.11.2026 г.

9,25

1.3. Педагогика на обучението по...

21.12.2020 г.**

8,09

1.3. Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по информатика

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН
Докторска програма

Методика на обучението по математика и
информационни технологии
Методика на обучението по математика

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1
Професионално
направление

Акредитирана до: Оценка
23.11.2026 г.

9,05

1.3. Педагогика на обучението по...

21.12.2020 г.**

9,12

1.3. Педагогика на обучението по...

Теория на държавата и правото

23.07.2025 г.

8,51

3.6. Право

Римско право

8.10.2025 г.

8,82

3.6. Право

Международно частно право

9.07.2025 г.

8,72

3.6. Право

Наказателен процес

23.07.2025 г.

8,96

3.6. Право

Маркетинг

7.04.2021 г.**

8,25

3.8. Икономика

Алгебра и теория на числата

26.10.2025 г.

8,79

4.5. Математика

Математически анализ

26.10.2026 г.

9,56

4.5. Математика

Русенски университет „Ангел Кънчев“
Докторска програма
Социално управление

Професионално
направление

Акредитирана до: Оценка
13.05.2025 г.

8,28

3.7. Администрация и управление

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Докторска програма

Дадена акредитация**/акредити- Оценка
рана до:

Професионално
направление

Социални дейности

22.07.2026 г.

9,52

3.4. Социални дейности

Медии и комуникации

6.06.2025 г.

9,39

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Римско частно право

30.01.2026 г.

9,19

3.6. Право

Финансово право

12.09.2025 г.

9,67

3.6. Право

Финанси, финансов анализ и финансов мениджмънт

10.02.2021 г.**

8,70

3.8. Икономика

Икономика и икономическа политика

24.02.2021 г.**

9,34

3.8. Икономика

Прилож на иконометри я и икономическо
моделиране

24.02.2021 г.**

9,10

3.8. Икономика

Счетоводство, одит и анализ на дейността на
предприятието

10.02.2021 г.**

8,78

3.8. Икономика

Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна
оптика и квантова електроника)

9.09.2025 г.

9,59

4.1. Физически науки

Биофизика

1.07.2025 г.

9,34

4.1. Физически науки

Неутронна физика и физика на ядрени реактори

9.09.2025 г.

9,05

4.1. Физически науки

Теоретична и математична физика

22.07.2025 г.

9,80

4.1. Физически науки

Ядрена физика

9.09.2025 г.

9,67

4.1. Физически науки

Физика на елементарните частици и високите
енергии

22.07.2025 г.

9,49

4.1. Физически науки

Физика на атомите и молекулите

22.07.2025 г.

9,78

4.1. Физически науки

Радиофизика и физическа електроника

1.07.2025 г.

9,67

4.1. Физически науки

Физика на плазмата и газовия разряд

1.07.2025 г.

9,75

4.1. Физически науки

Физика на кондензираната материя

9.09.2025 г.

9,62

4.1. Физически науки

Астрономия и астрофизика

22.07.2025 г.

9,61

4.1. Физически науки

Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство

22.07.2025 г.

9,57

4.1. Физически науки

Метеорология

22.07.2025 г.

9,57

4.1. Физически науки
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Дадена акредитация**/акредити- Оценка
рана до:

Докторска програма

Професионално
направление

Физикохимия

18.11.2025 г.

9,80

4.2. Химически науки

Органична химия

18.11.2025 г.

9,79

4.2. Химически науки

Аналитична химия

18.11.2025 г.

9,77

4.2. Химически науки

Кардиология

25.03.2021 г.**

9,30

7.1. Медицина

Педиатрия

25.02.2021 г.**

8,96

7.1. Медицина

Вътрешни болести

25.03.2021 г.**

8,96

7.1. Медицина

Кардиохирургия

22.04.2021 г.**

8,94

7.1. Медицина

Акушерство и гинекология

22.04.2021 г.**

8,91

7.1. Медицина

Анестезиология и интензивно лечение

13.05.2021 г.**

9,02

7.1. Медицина

Очни болести

4.03.2026 г.

8,63

7.1. Медицина

Медицинска генетика

4.03.2027 г.

9,08

7.1. Медицина

4.03.2026 г.

8,59

7.1. Медицина

Имунология

Технически университет – Габрово
Докторска програма

Акредитирана до: Оценка

Професионално
направление

Приложна механика

29.04.2026 г.

9,20

5.1. Машинно инженерство

Машинознание и машинни елементи

27.03.2026 г.

9,26

5.1. Машинно инженерство

Теория на механизмите, машините и автоматичните линии

29.04.2025 г.

8,93

5.1. Машинно инженерство

Технология на машиностроенето

20.12.2025 г.

9,17

5.1. Машинно инженерство

Строителна механика и съпротивление на
материалите

20.12.2025 г.

9,13

5.1. Машинно инженерство

Рязане на материалите и режещи инструменти

20.12.2025 г.

9,10

5.1. Машинно инженерство

Машини и съоръжения за леката промишленост

22.11.2025 г.

9,19

5.1. Машинно инженерство

Метрология и метрологично осигуряване

22.11.2025 г.

9,23

5.1. Машинно инженерство

Точно уредостроене

29.04.2026 г.

9,27

5.1. Машинно инженерство

Технология на текстилните материали

22.11.2025 г.

9,26

5.1. Машинно инженерство

Светлинна техника и източници на светлина

12.06.2026 г.

9,08

Електромеханика

12.06.2025 г.

8,88

Електроснабдяване и електрообзавеждане

12.06.2026 г.

9,31

Промишлена топлотехника

28.06.2025 г.

9,07

5.4. Енергетика

Материалознание и технология на машиностроителните материали

20.12.2025 г.

9,26

5.6. Материали и матери
алознание

5.2. Електротехника, електроника и автоматика
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Технически университет – София
Докторска програма
Икономика и управление

Акредитирана до: Оценка
15.07.2025 г.

8,78

Професионално
направление
3.7. Администрация и управление

Тракийски университет – Стара Загора
Докторска програма

Дадена акредитация**/акредити- Оценка
рана до:

Професионално
направление

Теория на възпитанието и дидактиката

4.02.2021 г.**

9,05

1.2. Педагогика

Методика на обучението по математика в
предучилищното образование и в начален
етап на основната образователна степен

4.02.2021 г.**

8,94

1.2. Педагогика
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Университет за национално и световно стопанство – София
Докторска програма

Дадена акредитация**/акредити- Оценка
рана до:

Професионално
направление

Администрация и управление (регионално
развитие)

18.11.2020 г.**

9,62

3.7. Администрация и управление

Управление

18.11.2020 г.**

9,82

3.7. Администрация и управление

Проектно управление

10.03.2021 г.**

8,92

3.7. Администрация и управление

Политическа икономия (микроикономика и
макроикономика)

18.11.2020 г.**

9,81

3.8. Икономика

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

10.03.2021 г.**

9,80

3.8. Икономика

Статистика, иконометрия и демография

10.03.2021 г.**

9,77

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност (счетоводна отчетност
и анализ)

10.03.2021 г.**

9,69

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност (финансов контрол)

10.03.2021 г.**

9,61

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

18.11.2020 г.**

9,81

3.8. Икономика

Икономика и организация на труда

18.11.2020 г.**

9,74

3.8. Икономика

15.07.2026 г.

9,80

3.8. Икономика

18.11.2020 г.**

9,80

3.8. Икономика

Планиране
Икономика и управление (екоикономика)
Икономика и управление (агробизнес)

11.18.2020 г.**

9,77

3.8. Икономика

Икономика и управление (индустрия)

10.03.2021 г.**

9,66

3.8. Икономика

Организация и управление на производството
(индустрия)

18.11.2020 г.**

9,48

3.8. Икономика

15.07.2026 г.

9,82

3.8. Икономика

10.03.2021 г.**

9,75

3.8. Икономика

Маркетинг
Информационни и комуникационни технологии в икономиката

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
Докторска програма
Национална сигурност

Професионално
направление

Акредитирана до: Оценка
12.05.2026 г.

9,12

9.1. Национална сигурност

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“
Докторска програма

Дадена акредитация**/акредити- Оценка
рана до:

Професионално
направление

Методика на обучението по български език
и литература

14.09.2026 г.

9,10

1.3. Педагогика на обучението по....

Методика на обучението по биология и здравно образование

16.10.2025 г.

8,81

1.3. Педагогика на обучението по ...

Методика на обучението по чужд език (английски език, руски език)

14.09.2026 г.

9,04

1.3. Педагогика на обучението по....

Методика на обучението по география

16.10.2026 г.

9,19

1.3. Педагогика на обучението по....

Методика на обучението по химия и опазване
на околната среда

16.10.2026 г.

9,15

1.3. Педагогика на обучението по....

Теория и история на литературата

9.09.2025 г.

8,87

2.1. Филология

Българска литература

9.09.2025 г.

8,99

2.1. Филология

Руска литература

9.09.2025 г.

8,91

2.1. Филология

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН
Докторска програма

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

Дадена акредитация**/акредити- Оценка
рана до:

Български език

9.09.2026 г.

Славянски езици (руски език)
Германски езици

Професионално
направление

9,02

2.1. Филология

9.09.2026 г.

9,16

2.1. Филология

9.09.2026 г.

9,28

2.1. Филология

Тюркски езици (турски език)

23.01.2025 г.

9,04

2.1. Филология

Астрофизика

13.05.2025 г.

9,55

4.1. Физически науки

Екология и опазване на околната среда

1.02.2021 г.**

9,37

4.3. Биологически науки

Югозападен университет „Неофит Рилски“
Докторска програма

Дадена акредитация**/акредити- Оценка
рана до:

Професионално
направление

История на педагогиката и българското образование

23.09.2025 г.

8,42

1.2. Педагогика

Методика на обучението в началните класове

23.09.2026 г.

9,41

1.2. Педагогика

Педагогически технологии в детската градина

23.09.2026 г.

9,50

1.2. Педагогика

9.11.2026 г.

9,38

1.3. Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по техника и технологии

23.09.2026 г.

9,33

1.3. Педагогика на обучението по...

Теория и практика на превода

18.11.2025 г.

8,65

2.1. Филология

Фолклористика и етнология

18.11.2025 г.

8,64

2.1. Филология

История на философията

5.05.2026 г.

9,40

2.3. Философия

Съвременни философски теории

5.05.2026 г.

9,18

2.3. Философия

Теория и история на културата

14.10.2025 г.

8,85

3.1. Социология, антропология и науки за културата

10.12.2020 г.**

9,04

3.2. Психология

5.11.2025 г.

8,94

3.2. Психология

Организация и управление извън сферата на
материалното производство (мениджмънт на
публичната сфера)

18.11.2020 г.**

8,28

3.7. Администрация и управление

Икономика и управление (индустрия)

18.11.2020 г.**

8,34

3.7. Администрация и управление

Икономика и управление (предприемачество)

18.11.2020 г.**

8,30

3.7. Администрация и управление

Хореография

5.05.2026 г.

9,09

8.3. Музикално и танцово
изкуство

Теория и практика на изпълнителското изкуство

5.05.2026 г.

9,26

8.3. Музикално и танцово
изкуство

Методика на обучението по музика

Трудова и организационна психология
Педагогическа и възрастова психология

Програмна акредитация на професионални направления/специалности от регулираните
професии във висшите училища за периода 1.05.2020 г. – 30.04.2021 г.
Американски университет в България – Благоевград
Професионално направление/специалност от
регулираните професии
4.6.

Информатика и компютърни науки

Валидност на акредитацията

Оценка

13.07.2026 г.

9,19

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
Професионално направление/специалност от
регулираните професии
1.3.

Педагогика на обучението по…

Дадена акредитация на

Оценка

18.01.2021 г.**

9,53
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Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Професионално направление/специалност от
регулираните професии
9.1.

Национална сигурност

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия
Специалност от регулираната професия „Архитектура“

Валидност на акредитацията

Оценка

10.12.2026 г.

9,03

25.03.2027 г.

9,07

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
Професионално направление/специалност от
регулираните професии
5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация

Валидност на акредитацията

Оценка

3.07.2026 г.

9,36

Висше училище по мениджмънт – Варна
Професионално направление/специалност от
регулираните професии
5.12. Хранителни технологии

Валидност на акредитацията

Оценка

11.12.2022 г.

положително
оценен проект

Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
Професионално направление/специалност от
регулираните професии
7.6.

Спорт

Валидност на акредитацията

Оценка

5.05.2026 г.

9,32

Нов български университет – София
Професионално направление/специалност от
регулираните професии
4.6.

Информатика и компютърни науки

Валидност на акредитацията

Оценка

26.05.2026 г.

9,26

Медицински университет – Варна
Професионално направление/специалност от
регулираните професии
5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Валидност на акредитацията

Оценка

12.06.2023 г.

положително
оценен проект

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Професионално направление/специалност от
регулираните професии
5.7.

5.8.

Валидност на акредитацията

Оценка

Маркшайдерство и геодезия
Инженер в геодезията, картографията и кадастъра

8.10.2026 г.

9,05

Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

25.09.2026 г.

9,11

Архитектура, строителство и геодезия

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Професионално направление/специалност от
регулираните професии

Валидност на акредитацията
и дадена акредитация на**

Оценка
8,84

3.7.

Администрация и управление

15.07.2025 г.

1.3.

Педагогика на обучението по…

22.02.2021 г.**

9,16

4.5.

Математика

29.06.2026 г.

9,54

4.6.

Информатика и компютърни науки

26.05.2026 г.

9,24

9.1.

Национална сигурност

30.09.2025 г.

8,69

Русенски университет „Ангел Кънчев“
Професионално направление/специалност от
регулираните професии

Валидност на акредитацията
и дадена акредитация на**

Оценка

1.3.

Педагогика на обучението по…

8.02.2021 г.**

9,28

3.7.

Администрация и управление

13.05.2026 г.

9,03
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Валидност на акредитацията
и дадена акредитация на**

Оценка

3.8.

Икономика

22.04.2026 г.

9,23

5.1.

Машинно инженерство

15.05.2026 г.

9,32

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Професионално направление/специалност от
регулираните професии

Валидност на акредитацията

Оценка

1.3.

Педагогика на обучението по…

8.06.2026 г.

9,48

3.9.

Туризъм

10.06.2026 г.

9,23

4.5.

Математика

29.06.2026 г.

9,62

4.6.

Информатика и компютърни науки

27.04.2026 г.

9,67

Технически университет – София
Професионално направление/специалност от
регулираните професии

Валидност на акредитацията

Оценка

3.7.

Администрация и управление

27.05.2025 г.

8,73

5.1.

Машинно инженерство

18.09.2026 г.

9,44

Тракийски университет – Стара Загора
Професионално направление/специалност от
регулираните професии

Валидност на акредитацията
и дадена акредитация на**

Оценка

19.04.2021 г.**

8,96

1.2.

Педагогика

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

6.4.

Ветеринарна медицина – СРП

14.05.2026 г.

9,48

7.1.

Медицина

8.04.2021 г.**

9,02

7.5.

Медицинска сестра

30.04.2025 г.

8,53

7.5.

Акушерка

30.04.2025 г.

8,33

положително
оценен проект

Университет за национално и световно стопанство – София
Професионално направление/специалност от
регулираните професии
3.7.

Администрация и управление

Валидност на акредитацията

Оценка

27.05.2026 г.

9,86

Университет по хранителни технологии – Пловдив
Професионално направление/специалност от
регулираните професии
3.9.

Туризъм

Валидност на акредитацията

Оценка

27.05.2026 г.

9,01

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Професионално направление/специалност от
регулираните професии
7.4.

Обществено здраве

Валидност на акредитацията

Оценка

22.12.2025 г.

8,31

Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Професионално направление/специалност от
регулираните професии
5.9.

Металургия

5.11. Биотехнологии

Валидност на акредитацията

Оценка

22.04.2025 г.

9,46

12.06.2026 г.

9,41

Шуменски университет „Епископ Константин Прeславски“
Професионално направление/специалност
от регулираните професии

Валидност на акредитацията
и дадена акредитация на**

Оценка
9,15

1.3.

Педагогика на обучението по...

5.04.2021 г.**

4.3.

Биологически науки

1.02.2021 г.**

9,26

4.5.

Математика

27.04.2026 г.

9,20
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Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Професионално направление/специалност от
регулираните професии

Валидност на акредитацията
и дадена акредитация на**

Оценка

1.3.

Педагогика на обучението по...

6.07.2026 г.

9,31

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

14.10.2025 г.

8,75

3.2.

Психология

30.09.2025 г.

8,78

3.3.

Политически науки

5.11.2020 г.**

8,96

Програмна акредитация на докторски програми за образователната и научна степен „доктор“
в научните организации по чл. 47 от ЗВО за периода 1.05.2020 г. – 30.04.2021 г.
Българска академия на науките
Докторска програма

Професионално
направление

Оценка Акредитирана до:
Институт за държавата и правото

Наказателен процес

9,40

14.05.2026 г.

3.6. Право

Институт за балканистика с Център по тракология
Балкански литератури и култури

8,96

28.10.2025 г.

2.1. Филология

Документалистика, архивистика, палеографика,
вкл. историография и изворознание

9,05

2.12.2026 г.

2.2. История и археология

Нова и най-нова обща история

9,30

2.12.2026 г.

2.2. История и археология

Институт за литература
Литература на народите на Европа, Америка,
Азия и Австралия

8,98

28.10.2025 г.

2.1. Филология

Руска литература

8,98

28.10.2025 г.

2.1. Филология

Институт за исторически изследвания
Нова и най-нова обща история

9,10

2.12.2026 г.

2.2. История и археология

История на България

9,19

18.11.2026 г.

2.2. История и археология

Документалистика, архивистика, палеографика,
вкл. историография и изворознание

9,13

2.12.2026 г.

2.2. История и археология

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Музикознание, музикално и танцово изкуство

8,96

14.10.2025 г.

8.3. Музикално и танцово
изкуство

Изкуствознание и изобразителни изкуства

8,92

14.10.2025 г.

8.1. Теория на изкуствата

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“
Общо и сравнително езикознание

9,24

14.10.2026 г.

2.1. Филология

Български език

9,61

18.11.2026 г.

2.1. Филология

Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“
Лазерна физика, физика на атомите, молекулите
и физика на вълновите процеси

9,60

2.11.2026 г.

4.1. Физически науки

Физика на вълновите процеси

9,59

2.11.2026 г.

4.1. Физически науки

Физика на кондензираната материя

9,56

2.11.2026 г.

4.1. Физически науки

Институт за космически изследвания и технологии
Астрофизика и звездна астрономия

9,09

17.12.2026 г.

4.1. Физически науки

Физика на океана, атмосферата и околоземното
пространство

9,44

17.12.2026 г.

4.1. Физически науки

Дистанционни изследвания на Земята и планетите

9,52

30.11.2026 г.

4.4. Науки за земята

Институт за балканистика с Център по тракология
Нова и най-нова обща история

9,30

2.12.2026 г.

2.2. История и археология

Документалистика, архивистика, палеографика,
вкл. историография и изворознание

9,05

2.12.2026 г.

2.2. История и археология
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Оценка Акредитирана до:

Институт за изследване на изкуствата
Музикознание, музикално и танцово изкуство

9,09

14.10.2026 г.

8.3. Музикално и танцово
изкуство

Изкуствознание и изобразителни изкуства

9,12

14.10.2026 г.

8.1. Теория на изкуствата

Кинознание, киноизкуство и телевизия

9,06

14.10.2026 г.

8.4. Театрално и филмово
изкуство

Театрознание и театрално изкуство

9,07

14.10.2026 г.

8.4. Театрално и филмово
изкуство

Институт за изследване на населението и човека
История на България (Историческа демография)

8,91

18.11.2025 г.

2.2. История и археология

Геологически институт „Страшимир Димитров“
Инженерна геология

9,23

13.07.2026 г.

4.4. Науки за земята

Геохимия

9,18

29.06.2026 г.

4.4. Науки за земята

Геотектоника

8,61

13.07.2025 г.

4.4. Науки за земята

Хидрогеология

9,49

13.07.2026 г.

4.4. Науки за земята

Литология

8,30

29.06.2025 г.

4.4. Науки за земята

Палеонтология и стратиграфия

8,90

29.06.2025 г.

4.4. Науки за земята

Минералогия и кристалография

9,31

20.07.2026 г.

4.4. Науки за земята

Петрология

9,34

20.07.2026 г.

4.4. Науки за земята

Регионална геология

9,46

13.07.2026 г.

4.4. Науки за земята

Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“
Минералогия и кристалография

9,70

20.07.2026 г.

4.4. Науки за земята

Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив
Физика на кондензираната материя

9,05

14.12.2026 г.

4.1. Физични науки

Институт по полимери
Полимери и полимерни материали

9,70

8.02.2027 г.

4.2. Химически науки

Институт по органична химия с Център по фитохимия
Органична химия

9,86

22.02.2027 г.

4.2. Химически науки

Биоорганична химия, химия на природните и
физиологично активни вещества

9,82

22.02.2027 г.

4.2. Химически науки

Институт по инженерна химия
Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология

9,39

1.02.2027 г.

4.2. Химически науки

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Патология на животните

8,28

14.05.2025 г.

6.4. Ветеринарна медицина

Паразитология и инвазионни болести на животните и човека

8,59

14.05.2025 г.

6.4. Ветеринарна медицина

Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ)
Сеизмология и вътрешен строеж на Земята

9,20

30.11.2026 г.

4.4. Науки за земята

Земен магнетизъм и гравиметрия

9,59

30.11.2026 г.

4.4. Науки за земята

Физика на океана атмосферата и околоземното
пространство

9,63

30.11.2026 г.

4.4. Науки за земята

Картография и географски информационни системи

9,28

30.11.2026 г.

4.4. Науки за земята

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
Електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя

9,32

14.12.2026 г.

4.1. Физически науки
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Професионално
направление

Оценка Акредитирана до:

Институт за космически изследвания и технологии
Астрофизика и звездна астрономия

9,09

17.12.2026 г.

4.1. Физически науки

Астрофизика и звездна астрономия

9,09

17.12.2026 г.

4.1. Физически науки

Дистанционни изследвания на Земята и планетите

9,52

30.11.2026 г.

4.4. Науки за земята

Институт по обща и неорганична химия
Теоретична химия

9,57

15.02.2027 г.

4.2. Химически науки

Неорганична химия

9,84

23.11.2026 г.

4.2. Химически науки

Аналитична химия

9,32

23.11.2026 г.

4.2. Химически науки

Химична кинетика и катализ

9,56

23.11.2026 г.

4.2. Химически науки

Химия на твърдото тяло

9,82

23.11.2026 г.

4.2. Химически науки

Институт по катализ
Химична кинетика и катализ

9,65

23.11.2026 г.

4.2. Химически науки

Химия на твърдото тяло

9,64

23.11.2026 г.

4.2. Химически науки

Институт по електроника „Акад. Емил Джаков“
Радиофизика и физическа електроника

9,55

30.11.2026 г.

4.1. Физически науки

Физика на плазмата и газовия разряд
Физика на атомите и молекулите

8,20

2.11.2025 г.

4.1. Физически науки

9,05

30.11.2026 г.

4.1. Физически науки

Физика на вълновите процеси

9,57

30.11.2026 г.

4.1. Физически науки

Математическо моделиране и приложение на
математиката във физиката

9,23

30.11.2026 г.

4.1. Физически науки

Кирило-методиевски научен център
Теория и история на литературата

9,12

17.02.2027 г.

2.1. Филология

Българска литература (Кирилометодиевистика)

9,14

17.02.2027 г.

2.1. Филология

Български език (Кирилометодиевистика)

8,99

18.11.2025 г.

2.1. Филология

Институт оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“
Електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя

9,67

2.11.2026 г.

4.1. Физически науки

Физикохимия

9,77

15.02.2027 г.

4.2. Химически науки

Институт за икономически изследвания
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

9,25

17.12.2026 г.

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

9,39

17.12.2026 г.

3.8. Икономика

Икономика и управление

9,10

10.02.2026 г.

3.8. Икономика

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина
„Н. И. Пирогов“ – София
Докторска програма

Оценка Акредитирана до:

Професионално
направление

Гръдна хирургия

9,01

8.10.2026 г.

7.1. Медицина

Неврохирургия

8,95

16.07.2025 г.

7.1. Медицина

Анестезиология и реаниматология

9,07

16.07.2026 г.

7.1. Медицина

Медицински институт на МВР – София
Докторска програма

Оценка Акредитирана до:

Професионално
направление

Нефрология

9,02

11.06.2026 г.

7.1. Медицина

Неврология

9,04

11.06.2026 г.

7.1. Медицина

С Т Р.

40
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Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
„Проф. д-р Г. Павлов“ – София
Докторска програма

Оценка Акредитирана до:

Професионално
направление

Ветеринарно-санитарна експертиза

8,66

10.12.2025 г.

6.4. Ветеринарна медицина

Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните

8,89

10.12.2025 г.

6.4. Ветеринарна медицина

Патология на животните

8,51

4.03.2026 г.

6.4. Ветеринарна медицина

Паразитология и инвазионни болести на животните и човека

8,70

4.03.2026 г.

6.4. Ветеринарна медицина

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София
Докторска програма

Оценка Акредитирана до:

Обща хирургия

8,79

10.12.2025 г.

Професионално
направление
7.1. Медицина

УМБАЛ Софиямед
Докторска програма
Вътрешни болести

Оценка

Акредитирана до:

8,75

28.01.2026 г.

Професионално
направление
7.1. Медицина

Национален институт по метеорология и хидрология към МОН
Докторска програма
Метеорология
4931
15. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията обявява,
че е издал Заповед № РС-56 от 10.08.2021 г. за
допълване на Разрешение за строеж № РС-54 от
16.07.2020 г. (ДВ, бр. 65 от 2020 г.) за обект: „Реконструкция на компресорна станция „Лозенец“
с изграждане на два нови газотурбокомпресорни
агрегати“, в ПИ № 44118.135.999, 44118.135.1030,
4 4118 .1 35. 5 0 3 , 4 4118 .1 35. 5 0 8 , 4 4118 .1 35. 51 9,
4 4118 .1 35. 5 4 8 , 4 4118 .1 35. 6 4 , 4 4118 .1 35.10 2 8 ,
44118.135.47, м. Дрянова кория, с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4990
1. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Олга
Тодорова Ламонзи, наследница на Ема Тодорова
Велчева, съсобственица на поземлени имоти с
номера 229040 и 229042 по картата на възстановената собственост, образувани от имот с номер
229030, по регистър към одобрения ПУП – ПП,

Оценка

Акредитирана до:

9,45

28.01.2027 г.

Професионално
направление
4.1. Физически науки

намиращ се в землището на с. Горна Василица,
община Костенец, Софийска област, за постановяването на Решение № 558 на Министерския
съвет от 30.07.2021 г., с което се отчуждават
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4923
2. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на собствениците на поземлени имоти с номера 258033 и
258031 по картата на възстановената собственост,
образувани от имот с номер 258014, по регистър
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Горна Василица, община Костенец,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 558 на Министерския съвет от 30.07.2021 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4924

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

12. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за приемане на задочни докторанти по
държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. в
съответствие с Решение № 437 от 2.06.2021 г. на
Министерския съвет (приложение № 3 по т. 3),
както следва:

№
Шипо
фър
ред

Професионално
направление, докторска програма

Образователна и научна
степен „доктор“, задочна
форма на
обучение

Факултет „Полиция“
1.

3.2.

Психология (Психология на дейността)

1

2.

3.6.

Право (Административно право и административен процес

1

3.

3.6.

Право (Наказателно
право)

1

4.

3.6.

Право (Наказателен
процес)

1

5.

3.6.

Право (Криминалистика)

1

6.

3.6.

Право (Кримино
логия)

1

9.1.

Национална сиг у рнос т (Орга н иза ц и я
и управление извън
сферата на материалното производство)

1

7.

Факултет „Пожарна безопасност и защита на
населението“

1.

2.

5.7.

Архитект у ра, ст ро
ит елство и геодезия
( Те х н и к а н а б е з 
опасността на труда
и противопожарната
техника)

1

5.7.

Архитект у ра, ст ро
ит елство и геодезия
(Защита на населението и народното стопанство в критични
ситуации)

1

В срок 2 месеца след обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи
до ректора на Академията на МВР: 1. заявление
по образец, в което се посочва професионалното
направление и докторската програма, за която
кандидатстват; 2. автобиография; 3. диплома
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея; 4. други документи,
удостоверяващи техните интереси и постижения
в съответната научна област; 5. документ за пла-

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

тена такса за кандидатстване в размер 30 лв. за
първи и 30 лв. за всеки следващ изпит. Таксата
се заплаща по банков път чрез всяка търговска
банка по сметката на Академията на МВР: IBAN:
BG72UBBS80023106073404, BIC: UBBSBGSF: титуляр: Академия на МВР, телефон за справки:
02/9829222.
4900
85. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент зa цивилен служител в
област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за преподаване на учебните
дисциплини „Военнополитическа история на
България“, „История на войните и военното
изк ус т во“, „Воен на ис т ори я“, „Ис т ори я на
меж дународните отношения“ и „История на
балканските народи“ в научна секция „Военна
история и патриотично възпитание“ на институт
„Перспективни изследвания за отбраната“ – един.
Срок за подаване на документи за участие в
конкурсa: 2 месеца от обнародване на обявата
в „Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата
на завеждането им в регистратурата на Военна
академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към
ка н ди дат и т е и необходим и т е док у мен т и за
участие в конкурса са определени със Заповед
№ СИ29-РД03-208 от 3.08.2021 г. на началника на
Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи
и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел. 02/92-26-512.
4917
2. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, обявява конкурс за академична длъжност
главен асистент – един, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка (социално дело)“, със срок
2 месеца от датата на обнародване в „Държавен
вестник“, за нуждите на катедра „Застраховане
и социално дело“. Документи – в академията,
отдел „Докторантура и академично развитие“,
тел. 0631/66-362.
4889
3. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, обявява конкурси за прием на редовни
и задочни докторанти, обучение, финансирано
от държавата, за учебната 2021/2022 г. в съответствие с Решение № 437 от 2.06.2021 г. на МС и
Решение № 12 от 27 юли 2021 г. на Академичния
съвет. Кандидатите подават следните документи:
1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за
висше образование (ОКС „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие;
4. документ, удостоверяващ платена такса за
участие в кандидатдокторантски конкурси. Срок
за подаване на документи – 2 месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381.

С Т Р.
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Обучение,
финансирано
от държавата

Докторски програми

редовна задочна
3.8. Икономика

Политическа икономия

1

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

8

2

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)

1

2

Статистика и демография

1

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

2

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
(контрол и анализ)

1

2

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

2

Световно стопанство и МИО

2

2

Планиране

2

2

Икономика и управление (Аграрна икономика)

2

2

Икономика и управление (Индустрия)

1

2

Икономика и управление (Туризъм)

2

2

Икономика и управление (Търговия)

1

1

Маркетинг

1

1

3

3

2

2

3.7. Администрация
Социално управление
и управление
Организация и управл ение извън сферата на материалното
производство (Публична администрация)

Всичко
31
28
4888
28. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за
развитието на академичния състав в Република България обявява конкурси за прием на докторанти
по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. в следните докторски програми:
Област от висшето
образование

Професионално
направление

Форма на
обучение

Докторска програма

редовна

задочна

1. Пед а г о г и ч е с к и
1.2. Педагогика
науки

Предучилищна и начална училищна
педагогика

-

4

4. Природни науки,
математика и инфор- 4.2. Химически науки
матика

Екология и опазване на околната среда

1

1

Неорганична химия

3

-

5.3. Кому никационна
Компютърни системи и технологиии
и компютърна техника

2

2

Технология на природните и синтетичните горива

1

-

5.10. Химични техно- Технология на силикатите, свързвалогии
щите вещества и труднотопимите
неметални материали

2

-

Технология за пречистване на водите

1

1

Общо

10

8

5. Технически науки

Документи за кандидатстване: 1. заявление по образец; 2. автобиография; 3. нотариално заверено копие
на диплома за ОКС „магистър“; 4. медицинско свидетелство; 5. документ за платена такса за изпити.
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите се подават на адрес: Бургас 8010,
бул. Проф. Яким Якимов № 1, СО1, стая 209, тел.: 056/705 293; 0886 664 213.
4984
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60. – Университетът „Проф. д-р Асен Зла
таров“ – Бургас, обявява конкурси за заемане
на академични длъжности главен асистент: в
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.3. Биологически науки, научна
специалност 01.06.10 „Биохимия“ – един; в област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 01.05.06 „Химия
на високомолекулните съединения“ – един; в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
№

Област на висшето
образование
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научна специалност „Хирургия“ – един, всички
със срок зa подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат в стая № 214, СО, бл. 1, бул. Проф. Я.
Якимов № 1, Бургас, тел. 056/715 725.
4887
489. – Икономическият университет – Варна,
на основание Решение № 437 от 2.06.2021 г. на
Министерския съвет и решения на съответните
факултети обявява конкурс за прием на докторанти
за учебната 2021/2022 г. по следните докторски
програми:

Професионално
направление

Докторска програма

Държавна
поръчка
ред.

зад.

1.

3. Социални, стопански и 3.7. А д м и н ис т раСоциално управление
правни науки
ция и управление

2

-

2.

3. Социални, стопански и
3.8. Икономика
правни науки

Политическа икономия (обща икономическа теория)

2

-

3.

3. Социални, стопански и
3.8. Икономика
правни науки

Финанси

3

-

4.

3. Социални, стопански и
3.8. Икономика
правни науки

Статистика и демография

2

-

5.

3. Социални, стопански и
3.8. Икономика
правни науки

Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност

4

1

6.

3. Социални, стопански и
3.8. Икономика
правни науки

Икономика и управление (стро
ителство и недвижима собственост)

2

7.

3. Социални, стопански и
3.8. Икономика
правни науки

Икономика и управление (търговия)

8.

3. Социални, стопански и
3.8. Икономика
правни науки

Индустриален бизнес

9.

3. Социални, стопански и
3.8. Икономика
правни науки

Аграрен бизнес

2

-

1

1

2

-

1

-

2

-

2

-

10. 3. Социални, стопански и
3.8. Икономика
правни науки

Стокознание

11. 3. Социални, стопански и
3.8. Икономика
правни науки

Оптимално управление на икономически системи

12. 3. Социални, стопански и
3.8. Икономика
правни науки

Маркетинг

13. 3. Социални, стопански и
3.8. Икономика
правни науки

Световно стопанство и международни икономически отношения

2

-

14. 3. Социални, стопански и
3.8. Икономика
правни науки

Приложение на изчислителната
техника в икономиката

3

-

15. 3. Социални, стопански и
3.9. Туризъм
правни науки

Икономика и управление (туризъм)

3

-

3

-

36

2

16. 4. Природни науки, матема- 4.6. Информатика и
Информатика
тика и информатика
компютърни науки
Общо:

Срок за подаване на документи в отдел НИДД – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За документи и информация – отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“, каб. 503, тел.
052/830 813, e-mail: doktoranti@ue-varna.bg, e.kirecheva@ue-varna.bg, slavena_tsoneva@ue-varna.bg.
4949
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11. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Медицина
на бедствените ситуации“ – един към катедра
„Хигиена, медицинска екология, професионални
болести и медицина на бедствените ситуации“,
факултет „Обществено здраве“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
4938
86. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина по
научна специалност „Кардиология“ – един за
катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“ на факултет „Медицина“ за нуждите на Кардиологичната клиника на УМБА Л
„Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
4937
9. – Институтът за държавата и правото
при Българската академия на науките – София,
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности от област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: доцент – един
по Международно частно право за нуждите на
секция „Международноправни науки“; главен
асистент – един по Трудово право и обществено
осигуряване за нуждите на секция „Гражданскоправни науки“. Документите се подават в
ИДП – п.к. 1000 София, ул. Сердика № 4, в срок
2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“.
4884
498. – Институтът по органична химия с Цен
тър по фитохимия при БАН – София, обявява
конкурс за академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика по професи
онално направление 4.2. Химически науки, научна
специалност „Биоорганична химия, химия на
природните и физиологично активните вещества“
за нуждите на лаборатория „ХБПЕ“ („Химия и
биофизика на протеини и ензими“) – един, със
срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, София, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 9, стая № 206, тел. 02/872 48 17.
4886
15. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП за обект: „Водопровод за водоснабдяване
на община Костинброд и с. Волуяк – СО, от
мрежата на „Софийска вода“ – АД, съставляващ
парцеларен план (ПП) за участъците извън урбанизирана територия, и план-схема по част „Водоснабдяване“ към ПУП в урбанизирана територия
в землищата на с. Волуяк, с. Мрамор и Столична
община“ (Ревизия 2). Проектът е изложен в Район
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„Връбница“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с предложения проект и
да направят писмени възражения, предложения
и искания чрез Район „Връбница“ до главния
архитект на Столичната община.
4890
15. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
на техническа инфраструктура за външно ел.
захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835
по КК на гр. Бургас. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
4895
94. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на
кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите
на контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1052 на
път ІІ-29 „Добрич – Стожер“ км 31+400, част от
електронна система за събиране на таксите за
ползване на републиканската пътна мрежа на
база изминато разстояние на превозни средства
с обща технически допустима максимална маса
над 3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална
маса до 3,5 т (електронна винетка)“. Проектът за
ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеждане
в Община Добричка, стая № 229, в сградата на
администрацията. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
4941
26. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за
УПИ IV-75 от кв. 17 и УПИ I – за „комбинирана
обществена сграда“, от кв. 18 по плана на с. Караиванца. С проекта се правят следните промени: 1.
с ПР – уличната регулационна линия на улица с
о.т. 71 – 72 – 73 и улица с о.т. 46 – 71 се поставят
в съответствие по имотната граница на ПИ 75, по
този начин изместена уличната регулация площта
на УПИ IV-75 от кв. 17 се увеличава със 158 м 2
за сметка на улицата, а площта на УПИ I – за
„комбинирана обществена сграда“, от кв. 18, се
намалява с 68 м 2 за сметка на улицата; УПИ
IV-75 от кв. 17 запазва отреждане за „жилищни
нужди“, а УПИ I от кв. 18 се преотрежда за „обществено обслужване“; 2. с ПЗ – за УПИ IV-75
от кв. 17 се определя устройствена зона – Жм,
а за УПИ I от кв. 18 се определя устройствена
зона – обществено обслужване. Проектът за ЧИ
на ПУП – ПР може да се разгледа в ОбА – Дря-
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ново, стая 204, и на основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ могат да се
направят възражения, предложения и искания
по проекта до ОбА – Дряново.
4893
26а. – Община Дряново на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 376 от протокол № 40 от
27.07.2021 г. на ОбС – гр. Дряново, се одобрява
проект за ЧИ на ПУП – ПР за УПИ I – „спортни площадки“, от кв. 12 по плана на с. Скалско.
С проекта се предвижда да се изменят уличната
и дворищната регулация, като в кв. 12 е нанесена
нова улица с о.т. 47а – 42а по заснетата на място
съществуваща улица. Квартал 12 се разделя на
две, за квартала на юг от новата улица се запазва
номер 12, а на квартала на север от нея се дава
нов номер 12а. В кв. 12 попадат съществуващите
досега УПИ II-42, УПИ III-42, УПИ IV-42, УПИ
V-43, УПИ VI-43 и УПИ VII-44, а УПИ I – „спортни
площадки“, се заличава. В кв. 12а се образуват
три нови имота – УПИ I, УПИ II и УПИ III, като
се отреждат за – УПИ I – за „спортни площадки“,
УПИ II – за „жилищни нужди“, и УПИ III – за
„жилищни нужди – гаражи“. След промяната
имотите в кв. 12а имат следната площ – УПИ
I – 6240 м 2 , УПИ II – 270 м 2 , и УПИ III – 400 м 2 .
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Дряново пред Административния съд – Габрово.
4894
446. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 461 от
протокол № 19 от 5.08.2021 г. на Общинския съвет – Несебър, е одобрен проект за изменение на
подробния устройствен план – план за регулация
и застрояване на к.к. Слънчев бряг – Запад, в
частта му по отношение на УПИ IV-597 – поземлен имот с идентификатор № 51500.507.455,
и УПИ V-597 – поземлен имот с идентификатор № 51500.507.456, по кадастралната карта на
гр. Несебър, в кв. 1505 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг – Запад, с който проект се образуват УПИ
IV-455, 456 с площ 1082 кв. м, с отреждане „За
жилищно строителство“ в устройствена зона
„Ок“ и УПИ V-455, 456 с площ 700 кв. м, с отреждане „За автосервиз, търговия, обслужващи
дейности“ в устройствена зона „Ок“. За новообразувания УПИ IV-455, 456 се установяват
следните устройствени показатели: Плътност на
застрояване – 30%, Кинт. – 1,50, Нкорниз – 15
м, и минимално озеленена площ – 50%, а за
новообразувания УПИ V-455, 456 се установяват
следните устройствени показатели: Плътност на
застрояване – 30%, Кинт. – 0,8, Нкорниз – 7,5 м,
и минимално озеленена площ – 50%, съгласно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението. Решението може да бъде
оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
4947
447. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 462 от
протокол № 19 от 5.08.2021 г. на Общинския
съвет – Несебър, е одобрен проект за изменение
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на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг – Запад, в частта му по отношение на УПИ VII-189,
идентичен с поземлен имот с идентификатор
№ 51500.506.298, и УПИ XI – поземлен имот с
идентификатор № 51500.506.297, по кадастралната
карта на гр. Несебър, в кв. 6103 по ПУП на к.к.
Слънчев бряг – Запад, с който проект и двата
имота УПИ VII-189 (ПИ 51500.506.298) и УПИ
XI (ПИ 51500.506.297) се отреждат „За жилищно
и курортно строителство и обществено обслужване“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се
установяват следните устройствени показатели:
Плътност на застрояване – 30%, Кинт. – 1,5, Нкорниз – 15 м, и минимално озеленена площ – 50%,
съгласно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението. Решението
може да бъде оспорено от заинтересованите лица
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
4948
2. – Община Оряхово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за обект: Път ІІ-11
„Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък – Обход на гр. Оряхово. На територията на община
Оряхово парцеларният план засяга поземлени
имоти в землищата на с. Лесковец, с. Селановци
и гр. Оряхово, община Оряхово, област Враца.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с предложения проект в сградата на
Община Оряхово и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската
администрация.
4950
200. – Община Самоков на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 894
от 24.06.2021 г. на Общинския съвет – Самоков, е одобрена п лан-схема за разполагане
на електронна съобщителна мрежа на обект
„Отклонения с оптични трасета „А1 БЪЛГАРИЯ“ – ЕАД, в с. Ковачевци, община Самоков,
до БС SOF 0101“ по селскостопански път – поземлен имот № 37527.1002.20, през поземлен имот
№ 37527.10.95 – пасище, и по селскостопански
път – поземлен имот № 37527.530.104. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ чрез Община Самоков до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4897
203. – Община Самоков на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 893 от
24.06.2021 г. на Общинския съвет – Самоков, е
одобрена план-схема за разполагане на електронна съобщителна мрежа на обект „Отклонение
с оптични трасета „А1 БЪЛГАРИЯ“ – ЕАД, в
к.к. Белчин бани, община Самоков, до БС SOF
0370“ по улица с о.т. 47-46-45-44-43-42-40-41-38,
улица с о.т. 38-39-79-80-81 и улица с о.т. 81-82 по
плана на к.к. Белчин бани. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Самоков до Административния
съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4898
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98. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с
Решение № 575 на Общинския съвет – Смолян, от
24.06.2021 г., протокол № 24, е одобрен подробен
устройствен план – устройствена план-схема за
обект: „Външно В и К на хотел-ресторант в УПИ
ХIII-120004 в кв. 4 в к.к. Пампорово в местност
Малък Картъл, землище Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори
67653.1.640, 67653.12.2, 67653.12.4, 67653.590.343 и
67653.650.11 по кадастр алната карта на землището
на гр. Смолян. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от
ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския
съвет – Смолян, бул. България № 12.
4906
82. – Община гр. Троян, област Ловеч, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с
Решение № 460 от протокол № 22 от 29.07.2021 г.
на Общинския съвет – Троян, е одобрен проект на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за частично изменение на плана
за улична регулация на улица с осови точки
1000-212-221-1002, между квартали № 92 и 93 по
регулационния план на с. Калейца. Графичната
част на проекта е неразделна част от настоящото
решение. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Ловеч. Планът е изложен в сградата на
Община Троян, ет. 2, стая № 31.
4896
28. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Довеждащ водопровод
от водоем (резервоар) в ПИ 06389.20.168 до система за напояване в ПИ 06389.1.42 от КККР на
с. Бреница, м. Аланджика, землище с. Бреница,
община Тутракан (за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия). ПУП – ПП е изработен върху
одобрената кадастрална карта за трасе на частен
довеждащ водопровод с диаметър максимум ∅ 200
от водоем (резервоар) в ПИ 06389.20.168 до система за напояване в ПИ 06389.1.42 във вариант 1.
С проекта са определени засегнатите поземлени
имоти от избраното трасе, като всички засегнати
територии са общинска собственост. Възложител
на проекта е „Земеделски производител Красен
Добрев Събев“. Плановете и придружаващата ги
документация са изложени в сградата на общинската администрация – Тутракан, ул. Трансмариска № 31, стая № 13, ет. 2. 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.
4951
33. – Община Царево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за изграждане на външно ел. захранване
на вилни сгради в ПИ 48619.5.556 по КККР на
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гр. Царево, м. Арапя, 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.
4952
34. – Община Царево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за П У П – ПП
(парцеларен план) за изграждане на външно ел.
захранване на вилна сграда в ПИ 48619.6.589 по
КККР на гр. Царево, м. Арапя, 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.
4953
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от „Алеко“ – ЕООД,
гр. Смолян; „Здравков“ – ЕООД, гр. Смолян, и
„Давидково-2“ – ЕООД, гр. Смолян, чрез адвокат
И. М. Т., с която се оспорва План за управление на речните басейни в Източнобеломорски
район 2016 – 2021 г. (ПУРБ 2016 – 2021 г.), приет с Решение № 1106 от 29 декември 2016 г. на
Министерския съвет на Република България
(Доказателство № 1), единствено в частта му:
раздел 3 „Актуализация на регистъра на зоните
за защита на водите“, таблица 1 „Зони от Натура 2000, определени като зони за защита на
водите, съгласно директивата за птиците“, ред
6, вписване на водно тяло с код: BG3AR700R038,
и приложение № 10 към раздел 3, част „Зони по
„Натура 2000“, определени като зони за защита
на водите, съгласно Директивата за птиците“, ред
6, вписване на водно тяло с код: BG3AR700R038,
по което е образувано адм.д. № 6939/2021 г. по
описа на Върховния административен съд.
4885
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админис
тративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Районната прокуратура – Бургас, против Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Царево в частта относно такса за техническа услуга УТ-35 от приложение № 4 към чл. 35, т. 9 от
наредбата. По оспорването е образувано адм. д.
№ 1921/2021 г.
4973
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на зам. окръжния прокурор
в Окръжната прокуратура – Велико Търново,
против Наредбата за единен режим на зоните
за ползване и застрояване на селскостопански
постройки за отглеждане на домашни животни
на територията на община Лясковец, приета с
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Решение № 190 от 28.10.2004 г. на Общинския
съвет – Лясковец, изменена и допълнена с решения № 78 от 29.03.2012 г. и № 613 от 28.05.2015 г.
Образувано е адм. д. № 484/2021 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 15.10.2021 г. от 9,30 ч.
4905
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
областния управител на област Добрич с искане за отмяна на Решение № 299 по протокол
№ 31 от заседание на Общинския съвет – Каварна, проведено на 29.06.2021 г., за изменение
и допълнение на Наредба № 3 за определяне и
администриране на местни данъци, такси и цени
на услуги на територията на община Каварна.
Образувано е адм.д. № 380/2021 г. по описа на
Административния съд – Добрич, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
2.11.2021 г. от 13,20 ч.
4935
Административният съд – Пазарджик, XII
състав, на основание 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано дело по жалба на „Ико
стил“ – ЕООД, ЕИК 112652506, представлявано от
Христо Георгиев Ценев – управител, със седалище
и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Стоян
Аргиров № 50, със съдебен адрес: гр. Пазарджик,
ул. Иван Вазов № 18, ет. 1, чрез адв. Л. Кръстев
от ПАК против Решение № 231 от 25.11.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Пазарджик, взето с
протокол № 13, в частта, касаеща одобряване на
проект за ПУП – ПР и ПЗ с промяна на площта
на ПИ 55155.508.8 с обща площ 4557 кв. м, с отреждане по предходния план „за зелена площ“
и образуване от него на нов УПИ XII-8 с площ
742 кв. м (с кадастрален номер 55155.508.855), за
който се променя и предназначението „за обществено обслужване“ с предвиждане за застрояване.
По жалбата е образувано адм. д. № 672/2021 г. по
описа на Административния съд – Пазарджик.
4983
Административният съд – София-град, съобщава, че е постъпило оспорване против Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода
„горна граница на цени“ за регулаторния период
2022 – 2026 г., приети с решение на КЕВР по
т. 2 от протокол № 82 от 27.04.2021 г., по което
е образувано адм. д. № 5687/2021 г. по описа на
АССГ, XXI троен състав, насрочено за 1.10.2021 г.
от 15 ч. Лицата, които имат правен интерес, могат да се присъединят към оспорването или да
встъпят като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото, без да имат право
да искат повтаряне на извършени процесуални
действия, като подадат заявление до съда с приложени към него преписи за другите страни в
производството.
4958
Районният съд – Варна, гражданско отделение,
46 състав, призовава Иля Андреевич Ванин с последен адрес област Варна, гр. Бяла, бл. 5, ет. 2,
ап. 521, ЗО – Луна, сега с неизвестен адрес, да се
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яви в съда като ответник по гр.д. № 481/2021 г.,
заведено от „Енерго-Про Продажби“ – АД, или да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4959
Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 30 състав,
на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява,
че има образувано гр. дело № 11276/2020 г. въз
основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) срещу Александър Василев Настев,
както следва:
– Сумата в размер 250 000 лв., представляваща чуждо движимо имущество, присвоена от
проверяваното лице вследствие на документна
измама в особено големи размери, получена без
правно основание на каса от сметка на фирма
„Гелак“ – ООД.
– Сумата в размер 80 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на следния недвижим имот – апартамент № 1,
намиращ се в София, СО, район „Оборище“, на
партерен етаж на жилищна сграда на ул. Васил
Друмев № 14, вх. 1, с обща квадратура 55 кв. м,
заедно със 7,19/100 идеални части от общите
части на сградата, включително от портиерското
помещение, и толкова идеални части от правото
на строеж върху мястото, съставляващо УПИ
XI-5, от кв. 147 по плана на гр. София, местност
Подуяне – Центъра, с площ 703 кв. м.
– Сумата в размер 57 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на следния недвижим имот – апартамент № 78 на
втори етаж във вход 4 на жилищна сграда – блок
№ 42, София, район „Младост“, кв. Горубляне, ж.к.
Експериментален, със затворена площ 46,17 кв. м
заедно с избено помещение № 6 с полезна площ
2,69 кв. м, заедно с 1,495 % идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части
от правото на строеж върху мястото.
Съгласно Определение № 272128 от 22.07.2021 г.
по гр. дело № 11276/2020 г. на Софийския градски
съд, гражданско отделение – І – 30 състав, всички
заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото в едномесечен срок,
считано от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“. 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 № 11276/2020 г. на
СГС, І – 30 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 на
настоящото обявление е описано имуществото.
Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание за 10.12.2021 г. от 13 ч.
4946

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Националният съвет на ПП „ГРАЖДАН
СКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ на основание чл. 27, ал. 2 от устава на партията с решение
от свое заседание, проведено на 18.07.2021 г., свиква
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III редовен Национален конгрес на ПП ГПБЛ
на 24.08.2021 г. в 18,30 ч. (регистрация в 18 ч.) в
София, ул. Московска № 43, при следния дневен
ред: 1. промяна в състава на членовете на Централните органи на ПП ГПБЛ; 2. преразглеждане
на устава на ПП ГПБЛ. Националният конгрес
е законен, ако присъстват повече от половината
от всички делегати, като присъствието им се
регистрира в присъствен списък. При липса на
кворум заседанието на III Национален конгрес
се отлага с един час при същия дневен ред и
се провежда с явилите се делегати. Решенията
се вземат с обикновено мнозинство, като всеки
делегат има право на един глас.
4920
10. – Управителният съвет на Българското
медицинско сдружение по хематология, София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на 19.09.2021 г. в 10 ч.
в Конферентен център на хотел „РИУ Правец
Ризорт“, Правец, по време на Националната
конференция по хематология, която ще се проведе на 16 – 19.09.2021 г., при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността и финансов
отчет на сдружението за 2020 г.; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
4902
1. – Управителният съвет на „Национална
федерация „Българско кемпо – Булкемпо“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 20.09.2021 г. в
10 ч. в София, ж.к. Дианабад, бл. 5-В, ет. 5, ап. 29,
при следния дневен ред: 1. промяна в устава на
сдружението, в частност чл. 17, ал. 3 от устава,
като ал. 3 на чл. 17 се изменя така: „Поканата за
свикване на общо събрание се отправя писмено
(включително и по имейл) до всеки един член на
сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението
на сдружението.“; създава се нова ал. 4: „При
липса на сведения за получени покани от всички
членове на сдружението се прилага нормата на
чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.“; 2. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4970
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
на железничаря“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно съб
рание на 30.09.2021 г. в 15 ч. в офиса на Клуба
на железничаря на Централна гара – София, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за работата
на клуба за 2019 и 2020 г.; 2. доклад за извършената финансова ревизия; 3. избор на председател
на сдружението; 4. разни.
4979
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93. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на българските писатели“ – София, на
основание чл. 20, ал. 2 от устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 16.10.2021 г. в 8 ч. в София,
ул. Шипка № 6, ет. 1, на Съюза на българските
художници, при дневен ред: допълване на членовете на управителния съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 9 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4964
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „ФК „Локомотив – 1925“,
гр. Септември, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.10.2021 г. от 10 ч.
(резервна дата 17.10.2021 г. от 10 ч.) в сградата
на ул. Княз Борис І № 64А, гр. Септември, при
следния дневен ред: 1. освобождаване членовете
на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „ФК „Локомотив – 1925“, гр. Септември,
и освобождаване от отговорност на същите; 2.
приемане на нов устав на сдружение с нестопанска
цел „ФК „Локомотив – 1925“, гр. Септември; 3.
промяна броя на членовете на УС от петима на
трима членове; 4. избиране на нов управителен
съвет на сдружението за нов 5-годишен мандат; 5.
промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 6. разглеждане и приемане на
ГФО за 2020 г. и годишен доклад за дейността
за 2020 г.
4907
59. – Управителният съвет на Териториалната
организация на НТС – Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
30.09.2021 г. в 16 ч. в зала „Качество“ на 2-рия
етаж в сградата на ДНТ – Търговище, ул. Славейков № 4, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС на ТО на НТС за периода
ноември 2016 – септември 2021 г.; 2. приемане
бюджета на ТО на НТС – Търговище, за следващия мандатен период 2021 – 2026 г.; 3. избор на
нов управителен съвет; 4. промяна в устава. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4901
Поправка. Председателят на Върховния касационен съд и председателят на Върховния
административен съд правят следната поправка
в т. 1 от т. I на обявлението за свикване на общо
събрание на съдиите за избор на двама членове
на Висшия съдебен съвет от състава на съдиите
(ДВ, бр. 56 от 6.07.2021 г., стр. 191): събранието
на 9 октомври 2021 г. в 10 ч. (първа събота) ще
се проведе в София, Мултифункционална спортна
зала „Арена Армеец София“, с адрес София, бул.
Асен Йорданов № 1.
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