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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 15
от 26 октомври 2021 г.

по конституционно дело № 6 от 2021 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов,
Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа
в закрито заседание на 26 октомври 2021 г.
конституционно дело № 6/2021 г., докладвано
от съдията Красимир Влахов.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1
от Конституцията на Република България
(Конституцията) във фазата на решаване на
делото по същество.
Делото е образувано на 19.03.2021 г. по
искане на общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касаци
онен съд (ВКС) за даване на задължително
тълкуване на чл. 5, ал. 1, 2 и 4, чл. 6, ал. 2,
чл. 13, ал. 3, чл. 14, чл. 32, ал. 1, чл. 46, ал. 1
и чл. 47, ал. 2 от Конституцията, както и
за произнасяне относно съответствието на
чл. 8 от Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи (КЗПЧОС) и
на чл. 7 от Хартата на основните права на
Европейския съюз (ХОПЕС) с възприетото
от Конституцията обяснение на понятието
„пол“, по следните въпроси:
1. Какво е обяснението на понятието „пол“,
възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо и/или социално
изражение, различно от биологичното?
2. Как е решен на конституционно ниво
въпросът за баланса между понятието „пол“,
възприето от върховния закон, и правото на
личен живот по чл. 32, ал. 1 от Конституцията
в аспекта на възможността държавните органи
на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български
гражданин, който се е самоопределил към
пол, различен от биологичния?
3. Признават ли чл. 5, ал. 4, а и чл. 4, ал. 3
от Конституцията предимство на чл. 8 от
Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на
4 ноември 1950 г. (КЗПЧОС, ратифицирана със
закон – ДВ, бр. 66 от 1992 г.) (обн., ДВ, бр. 80
от 1992 г.; изм., бр. 137 от 1998 г.; попр., бр. 97
от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.), и на чл. 7 от
Хартата на основните права на Европейския
съюз пред обяснението на понятието „пол“,
възприето от Конституцията на Република
България?
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На 29 април 2021 г. Конституционният съд
с Определение № 2 по к.д. № 6/2021 г. е допуснал за разглеждане по същество искането
на общото събрание на Гражданската колегия
на Върховния касационен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 6, ал. 2 и чл. 46,
ал. 1 от Конституцията във връзка с отговор на
въпроса: Как следва да се разбира понятието
„пол“, използвано в Конституцията, и има ли
то смисъл, различен от биологичен пол? По
отношение на исканото пряко тълкуване на
чл. 5, ал. 1, 2 и 4, чл. 13, ал. 3, чл. 14, чл. 32,
ал. 1 и чл. 47, ал. 2 от Конституцията, както
и относно останалите тълкувателни въпроси,
искането е отклонено като недопустимо.
С определението за допускане за разглеждане по същество на искането Конституционният съд на основание чл. 20а, ал. 1 от
Правилника за организацията на дейността
на Конституционния съд (ПОДКС) e конституирал като заинтересувани институции по
делото: Народното събрание, президента на
Република България, Министерския съвет,
министъра на правосъдието, министъра на
здравеопазването, министъра на вътрешните работи, Върховния административен съд,
главния прокурор, Комисията за защита от
дискриминация, Висшия адвокатски съвет и
омбудсмана на Република България.
На основание чл. 20а, ал. 2 ПОДКС съдът
е поканил да изразят становища по предмета
на делото: Българската православна църква,
Католическата църква в България, Мюсюлманското изповедание, Религиозната общност
на евреите в България, Арменската Апостолическа Православна Света Църква, Съюза на
юристите в България, Фондация „Български
адвокати за правата на човека“, Българската
психиатрична асоциация, Дружеството на психолозите в България, Българското дружество
по генетика и геномика на човека.
На основание чл. 20а, ал. 3 ПОДКС съдът
е поканил да дадат писмено правно мнение
по предмета на делото следните изтъкнати
специалисти от науката и практиката: чл. кор.
проф. д-р Драга Тончева, чл. кор. проф. д.ю.н.
Цанка Цанкова, проф. д.пс.н. Ваня Матанова,
проф. д.пс.н. Йоана Янкулова, проф. д.пс.н.
Л юд м и л Георг иев, п роф. д.н. Дроздс т ой
Стоянов, проф. д-р Вихра Миланова, проф.
д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров,
проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Даниел
Вълчев, проф. д-р Янаки Стоилов, проф. д-р
Върбан Ганев, проф. д-р Савина Хаджидекова,
проф. д-р Иванка Димова, проф. д-р Роберт
Пенчовски, проф. д-р Станка Маркова, проф.
д-р Дончо Градев, проф. д-р Петър Иванов,
проф. д-р Златислав Стоянов, доц. д-р пс.н.
Румяна Крумова-Пешева, доц. д-р Весела
Стоянова, доц. д-р Зорница Йорданова, доц.
д-р Мартин Белов, доц. д-р Наталия Киселова,
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доц. д-р Румен Бостанджиев, доц. д-р Велина
Тодорова, доц. д-р Светослав Димов, доц. д-р
Сена Карачанак-Янкова, д-р Невин Фети.
От заинтересуваните институции и поканените организации по делото писмени
становища са представили: министърът на
правосъдието, министърът на здравеопазването, министърът на вътрешните работи,
Върховният административен съд, Висшият
адвокатски съвет, Българската православна
църква, Католическата църква в България,
Религиозната общност на евреите в България – Централен Израилтянски духовен съвет,
Фондация „Български адвокати за правата
на човека“ и Дружеството на психолозите в
България.
От поканените специалисти от науката
и практиката писмено правно мнение са
представили: чл. кор. проф. д-р Драга Тончева, проф. д.н. Дроздстой Стоянов, проф.
д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Върбан Ганев,
доц. д-р Румен Бостанджиев, доц. д-р Велина
Тодорова, доц. д-р Светослав Димов и доц.
д-р Сена Карачанак-Янкова.
Писмените становища на министъра на
вътрешните работи, министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието могат
да бъдат обобщени относно поддържаното
разби ра не за конс т и т у ц ионно т о пон я т ие
„пол“ като биологичен пол, детерминиран
по рождение и основаващ се на половата
бинарност – т.е. на съществуването на два
противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални
функции и отговорности. Според министъра
на вътрешните работи биологичният пол представлява основа на гражданския пол, чието
значение при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство)
„изискв а осигуряване на яснота, безспорност,
стабилност и сигурност“. Заедно с това в
посоченото становище се обръща внимание
на „изконните представи на българина за
брака като съюз между жената и мъжа“, във
връзка с което се поддържа, че решението
на съда по настоящото дело „следва да бъде
съобразено с българската народопсихология“.
Министърът на правосъдието, като посочва,
че „полът е биологичен и неизменен“, т.е. не
се придобива и изменя в процеса на социалната реализация на гражданите в обществото,
застъпва тезата, че „социалното измерение на
понятието „пол“ в Конституцията не създава
социален пол, независим от биологичния“.
Заявява също така становище, че възприемането на конституционното понятие „пол“ като
биологичен пол и утвърденото разбиране за
традиционното семейство като съюз между
мъж и жена „представляват основна ценност за
българското общество и са част от националната идентичност по смисъла на чл. 4, пар. 2
от ДЕС, която подлежи на зачитане от ЕС“.
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Върховният административен съд заявява
категорично становище, че „понятието „пол“,
използвано в българската Конституция, има
само и единствено биологичен смисъл и изразява разбирането за човека като мъж и като
жена“. Посочва се, че половото разделение на
хората е фактическа и обективна реалност, която е биологично детерминирана, и внасянето
на промени във външните проявления на пола
не е в състояние да засегне нито генетичния
строеж, нито начина на функциониране на
органите, тъй като обратното би застрашило
физическото съществуване на конкретния
индивид. В този смисъл се поддържа, че
„полът принадлежи на биологията“ и само
определянето по този признак като елемент от
културата е вторично явление, което е правно
ирелевантно за конституционната уредба. В
становището се обръща внимание, че ако
правото зачете желанието на даден индивид
да се самоопределя по начин, различен от
биологичния му пол, което предполага възприемането на пола „като явление от културата
на човека“, това би довело до значителни
противоречия от правен и социален характер, тъй като в правните системи ще следва
задължително да са налице две паралелни
правни регламентации на различните видове
обществени отношения, основани съответно
на биологичния пол и на правото на избор
на пол, различен от биологичния (в областта
на медицината, спорта, културни прояви,
социално осигуряване, пенсиониране). Според Върховния административен съд такъв
правен дуализъм в уредбата на обществените
отношения е „немислим“ поради липса на
такава ясно очертана тенденция в развитието
на обществото и обществен консенсус, които
да са оправдание правото да се превърне
в активен регулатор занапред на нови обществени отношения, които не съществуват
в обективната реалност. Накрая се обръща
внимание, че признаването на правото на
гражданите да се самоопределят към пол,
различен от биологичния, неминуемо би пос
тавило в бъдеще въпроса за възможността
самоопределянето да обхване и други биологично детерминирани фактори, с които
законът свързва определени правни последици,
какъвто например е възрастта. В обобщение
се заявява, че биологичното съдържание на
конституционното понятие „пол“ следва да
се схваща като уредено от Конституцията
и защитено от правото разбиране за човека
като мъж и като жена.
В становището си Висшият адвокатски
съвет (ВАдвС) посочва, че както Конституцията, така и българското законодателство не
съдържат легално определение на понятието
„пол“, което налага неговото съдържание да
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се изведе от общоупотребимия български език.
Според ВАдвС полът е биологично понятие,
съобразно което „група индивиди от даден
вид, имащи природната възможност да се
размножават чрез съчетаване помежду си, се
разграничават чрез специализация в производството на определен вид полови клетки“.
Същевременно се отчита, че в съвременния
български език понятието „пол“ е свързано
и с други значения – „полова идентичност“,
обяснявана като начина, по който човек разбира и чувства собствения си пол, и „социален
пол“, включващ системата от обществени
нагласи, оценки и разбирания за поведение
като мъж или жена. Независимо от това,
като се обосновава с практиката на Конституционния съд и конкретно с Решение № 13
от 27.07.2018 г. по к.д. № 3/2018 г., Висшият
адвокатски съвет поддържа, че „Основният
закон е изграден върху идеята за бинарното
съществуване на човешкия вид в смисъл, че
индивидите се делят на мъже и жени, без да
има възможност за конституционно утвърж
даване на трети междинен пол“. На това
основание е формиран изводът, че „само
определянето на отделния индивид към другия
пол, когато неговите обективни биологични
характеристики категорично го причисляват
към един от двата пола, от гледна точка на
Основния закон е правно ирелевантно. Друго
решение би било несъвместимо с основното
начало на правовата държава по чл. 4 от
Конституцията, тъй като би довело до хаотичност, неяснота, нестабилност и несигурност
в правното регулиране на редица особено
важни социални отношения, включително
съпружеството, майчинството, брака, статуса
на лицата, произтичащ от гражданското им
състояние, и т.н.“. Висшият адвокатски съвет
заявява, че самоопределянето към някой от
двата пола би имало правно значение само
когато от биологичните характеристики на
отделен индивид не следва принадлежност
нито към мъжкия, нито към женския пол,
тъй като в подобни гранични случаи самата
наука не е в състояние еднозначно да определи пола на лицето. Изключителността на
такива ситуации според становището „дава
основание за отстъпление от принципа на
правната сиг у рност за сметка на так ива
висши ценности, обявени в Преамбюла на
Конституцията и в нейния чл. 4, ал. 2, като
хуманизма, равенството, справедливостта,
търпимостта към различните и уважението
към човешкото достойнство“.
Според писмените становища на Светия
синод на Българската православна църква – Българската Патриаршия, и на Католическата църква в България биологичният пол,
съобразно който хората се делят на мъже и
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жени, е естествено заложен в природата на
човека, което се обосновава с написаното в
Светото писание: „И сътвори Бог човека по
Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж
и жена ги сътвори“ (Битие 1:27)“. И двете вероизповедания поддържат, че отстояването на
биологичното обяснение на пола и неговата
неизменност са в основата на християнското
разбиране за брака и семейството като съюз
на мъжа и жената, като полът не е въпрос на
личен избор и няма самостоятелно психологическо и социално измерение, различно от
биологичното.
Религиозната общност на евреите в България – Централен Израилтянски ду ховен
съвет, заявява в писменото си становище, че
в еврейската традиция има ясно разбиране
за разликата между половете, като всеки
човек има определени отговорности, права
и задължения, обусловени от неговия биологичен пол при раждането. Заедно с това,
като отчита „както поведението на човек,
така и душевните търсения на индивида“,
вероизповеданието отбелязва, че на базата
на „различни търсения на душата на човек“
дори и биологично детерминирани факти
могат да бъдат променени, с оглед на което
се обобщава, че традиционното схващане за
половете се отнася до „положения, които търпят промяна и имат нужда от допълнително
разбиране и тълкуване“.
Дружеството на психолозите в Република
България посочва в своето становище, че
поставеният за разглеждане конституционен
проблем може да бъде анализиран посредством
два подхода – индивидуално-психологически
и социален. Първият от тях е свързан с изследване на половото самоопределение (пос
тигане на идентичност) като продължителен
процес, обхващащ детството, юношеството и
продължаващ през целия живот, но постигащ
известна завършеност към края на второто
десетилетие от живота на човек. Факторите,
които представляват предизвикателство за
постигането на психо-социалната идентичност, са различни, а един от тях е именно
несъответствието между биологичния пол
и самодефинирането и себепреживяването
в друг пол. Според становището подобна
ситуация „предизвиква у човека значителен
стрес, затруднява емоционалното му и социално функциониране“. Подчертава се, че
възприетите през последните десетилетия
процедури – медицински, психо-социални и
юридически, насочени да синхронизират био
логичните дадености и себепреживяването,
се предприемат след продължителен период
на обстойни изследвания на преживяването
за себе си и психичното функциониране на
конкретното лице, при това задължително след
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настъпване на пълнолетие, с цел избягването
на необмислени, прибързани и грешни решения с необратим характер. От друга страна,
социалният подход към проблема налага да
се приеме, че „от гледна точка на природната
целесъобразност на биологичното междуполово разделение, което единствено може да
води до възпроизводство на човешкия род,
биологичното определение за пол е водещо и
определящо при дефинирането на понятието
пол“. Същевременно се обръща внимание,
че от правото на зачитане на личния живот, закрепено в чл. 8, ал. 2 КЗПЧОС, което
включва правото да се създават и развиват
отношения с други лица, „следва признаване
публичността на транссексуалните връзки
и взаимодействия“. Посочва се също така,
че анализът на проблема следва да обхване
и децата, отглеждани в семейства на еднополови родители, като се отчете различната културна среда, в която израстват, при
отсъствие на родител от един от половете
с неговите ролеви модели и влиянието им
върху формирането на автентична представа
за традиционния свят. Накрая в становището
се отбелязва, че „за народопсихологията на
българина оценката за транссексуалността
и съпътстващите я практики се определя от
мястото є по отношение на създаването на
поколение, морала на традиционните семейни
ценности, възпитанието на децата и тяхната
безопасност“.
В становището си Фондация „Български
адвокати за правата на човека“ отбелязва,
че при приемане на Констит уцията през
1991 г. в Седмото Велико народно събрание
не е имало дебат относно съдържанието на
понятието „пол“ и едва ли конституционният
законодател е влагал в него смисъл, различен
от общоприетото съдържание на понятието,
т.е. биологичното. Обръща се внимание, че
с развитието на науката, вкл. медицината,
правото е изправено пред редица нови предизвикателства, при които се налага необходимост от правна регулация на непознати в
миналото явления, обуславящи „еволютивно
(функционално) тълкуване“ на конституционните разпоредби. Във връзка с последното
се обръща внимание, че действащата Конституция на Република България е първата
българска конституция, която се тълкува в
съответствие със Съюзния правен ред, което налага при отговора на тълкувателния
въпрос да се вземе предвид и практиката на
Съда на Европейския съюз (СЕС), както и
практиката на Европейския съд по правата
на човека (ЕСПЧ). В становището се излага,
че съвременната наука разграничава няколко
вида пол – генетичен, гонаден, хормонален,
психичен, социален, граждански и др., като в
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областта на хуманитарните науки, медицината
и психологията понятието „пол“ има всички
тези значения, чийто обхват е по-широк от
биологичното обяснение за пола. Като отчита
обстоятелството, че в българското общество
съществува разделение по въпроса относно
съдържанието на понятието „пол“, Фондация
„Български адвокати за правата на човека“
застъпва тезата, че „най-целесъобразно би
било да се приеме дефинирането му в хуманитарните науки, психологията и медицината,
а именно като единство от биологичното,
психологичното и социалното му измерение“.
Това разбиране обосновава и представения
краен извод, че „в духа на конституционните
принципи“, в каквито според Преамбюла на
Основния закон са въздигнати правата на
личността, човешкото достойнство, свободата, равенството, справедливостта и хуманиз
ма, които формират и ценностното ядро на
КЗПЧОС, българската държава е длъжна да
зачете самоопределянето на едно лице към
пол, различен от биологичния.
В своите писмени правни мнения чл. кор.
проф. д-р Драга Тончева, проф. д-р Върбан
Ганев, доц. д-р Светослав Димов и доц. д-р
Сена Карачанак-Янкова се обединяват около
биологично обяснение на понятието „пол“.
Според тях полът като биологична характеристика на човека бива определян от генетични
фактори, наследявани от родителите, и се
свързва с биологичната полова диференциация,
характеризирана с два пола – мъжки и женски. Пояснява се, че бинарността на пола е
основана на хромозомен набор, като женският
пол се детерминира от две Х хромозоми, а
мъжкият – от една X и една Y хромозома. Доц.
Карачанак-Янкова посочва, че „генетичните
фактори за определяне и развитие на пола са
заложени преди раждането и не подлежат на
промяна“. Организмите, размножаващи се
по полов път, притежават пол в биологичния
смисъл на думата и в този смисъл според проф.
д-р Драга Тончева „половата диференциация
и хетеросексуалната ориентация на човека
са в основата на биологичната репродукция“,
а „разстройствата на половото развитие се
класифицират като болести“, тъй като представляват отклонения в гениталния пол и
във вторичните полови белези. Тя подчертава, че причините за нарушения в половата
диференциация са многобройни – „промени
в структурата и броя на половите хромозоми, мутации, засягащи функцията на гени и
действие на епигенични фактори“. Отбелязва
в допълнение, че хромозомните болести, свързани с нарушения на половото развитие, са
различни (напр. синдром на Търнър, синдром
на Клайнфелтър и др.). Проф. Ганев посочва,
че понятията „джендър“ и „пол“ са отделни
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термини с отчетливо различно значение, макар
и да се използват като взаимозаменяеми в
обществото и дори в медицинското съсловие.
Според него полът се определя от човешкия
генотип и се отнася до биологичните различия между мъжкия и женския пол на базата
на комбиниране на полово специфични молекули и хормони, водещо до развитието на
външни и вътрешни репродуктивни органи
и вторични полови белези. За разлика от
пола, „джендър“ е „сложна непрекъснатост
от психосоциални самовъзприятия, социални конструкти и културно наложени нагласи
и очаквания, които хората имат за мъже и
жени“. Когато човек се самоопределя към пол,
различен от биологичния, е налице промяна
във възприятието за полова принадлежност,
което е „психосоциална форма на пол“. При
това „в същността си самоопределянето на
пол включва нематериалното прилагане като
референтни понятия на бинарните характеристики на биологичния пол, респ. черпенето на законови права от това“. Проф. Ганев
обръща внимание също така, че съществува
биологично обусловено неравенство в спортните постижения на двата пола, като мъжете
превъзхождат жените средно с 10 %, което от
1968 г. е наложило задължително тестване за
проверка на пола в рамките на Международния олимпийски комитет „поради опасения,
че мъжете спортисти ще се представят като
жени, за да получат атлетично предимство“.
В заключение според него полът е с бинарна
същност с уточнението, че съществува „вариация, означавана като интерсекс или различия
в половото развитие“, при която дадено лице
е родено с комбинация от мъжки и женски
биологични характеристики или двойствени
гениталии (според мнението на проф. Ганев
това състояние се възприема от гледна точка
на родителите като „пол на отглеждането“).
В становището си доц. Димов застъпва, че в
биологичен смисъл полът представлява съвкупността от фенотипни признаци – външни
белези, включително и анатомични особености, и физиологични особености и статус, които
характеризират индивидите, притежаващи съответния тип гамети (специализирани полови
клетки, които се образуват от индивидите от
двата алтернативни пола). Според него „желанието за размножаване и продължаване на
вида, което е основният инстинкт в цялата
жива материя на Земята“ при бозайниците
и човека се определя от хормони, които регулират продуцирането на съответния вид
гамети, както и влияят върху мозъка по
такъв начин, че индивидите от единия пол
изпитват сексуално желание и влечение към
тези от противоположния пол. Наличието на
алтернативна полова самоидентификация той
обяснява с хормонален дисбаланс, причините
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за който са комплексни и не са достатъчно
изяснени от биологична гледна точка, като
според него съществуват научни данни, според
които тези причини „в някаква степен могат
да бъдат и генетично детерминирани, т.е. резултат от конкретния генотип (съвкупността
от всички гени) на индивида“.
В правното си мнение проф. д.н. Дроздстой
Стоянов е разгледал въпросите за дефиницията за пола и отклоненията от половата през
призмата на възприетите конвенционални
определения за болест и водещите критерии
за обосноваване на психопатологично нарушение. Обръща внимание, че „понятието за
нормална функция еволюционно е свързано
с възпроизводството“ и именно биологичното
възпроизводство има водеща роля при конструиране на понятието „пол“. От тази гледна точка
счита, че „половата идентичност, различна от
биологичния пол, се явява заболяване, което
възпрепятства адекватното възпроизводство“.
Същевременно отчита, че от гледна точка на
критерия за психосоциална дисфункция отказът да се промени полът при транссексуалните
лица предизвиква за тях значими последици
за тяхното качество на живот и социална
адаптация, което състояние е известно като
„джендър дисфория“. Поддържа, че „смяната
на техния граждански пол обаче се простира
далеч отвъд границите на личния живот – в
полето на макросоциалните групи и правото на
избор на останалите членове на обществото“.
Във връзка с това обръща внимание, че „нормализацията“ на трансджендър състоянията, при
които лицата се идентифицират с различен от
биологичния си социален пол, води след себе
си освен конституиране на тяхното състояние
като нормално и до възможността тези лица
да осиновяват деца, на които практически
в императивен вид да внушат насилствено
своята представа за норма в ранна детска
възраст, в която детето не е в състояние самостоятелно да прави съзнателен избор. Ако
смяната на биологичния и гражданския пол
е безвредна за конкретния индивид с оглед
на неговото хипотетично решение да няма
собствени деца, то тя е потенциално вредна
за следващото поколение, на което този избор
ще бъде поднесен като даденост“. В становището се подчертава, че „нормализацията“ на
хомосексуалността през втората половина на
20-и век, т.е. изключването є от каталога на
психичните заболявания, не е съпроводена
от откриването на нови биологични факти и
механизми и следователно тази диагностична
категория не е обусловена от физическото,
физиологичното или вещественото познание,
а е детерминирана „от предпоставки в полето
на ценностите, оценките и придвижването на
глобалните социално-политически норми от
консервативни към неолиберални в между-
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народен план“. С този аргумент се обръща
внимание, че в настоящото производство
на съда „се вменява несвойствената роля
на деноминатор и своеобразен „медицински
класификатор“ при липса на безусловно установени материални и материалноправни
основания за конституирането на търсената
„нова нормалност“. В обобщение проф. Стоянов заявява, че „смяната на пола се явява
заболяване от медицинска гледна точка“ и
„като такова не следва да бъде толерирано
и поощрявано посредством т ълкувателно
решение на Конституционния съд“.
В представеното правно мнение на доц.
д-р Румен Бостанджиев се подчертава, че
биологичният пол на индивида се определя в момента на оплождането, а процесът
на пси х и чна полова и ден т ификаци я, т.е.
изграждането на психичния пол, свързан с
осъзнаване на половата принадлежност, започва след раждането. Този процес се развива
паралелно с изграждането на социалния пол,
който предполага поемане на специфични за
лицата от двата пола полови роли в общес
твото, като през пубертета у лицата се формира и сексуалната ориентация. Според него
изграждането на индивидуалната сексуалност
е сложен процес, който задължително предполага интегриране на посочените аспекти
на сексуалността – биологичен, психичен и
социален пол в съчетание със сексуалната
ориентация. В този смисъл застъпва становището, че „понятието пол няма как да
се отъждествява само с един от аспектите
(биологичния) на този комплексен феномен,
а задължително включва и останалите три“.
Авторът обръща внимание, че процесът на
полова диференциация не винаги следва ясното
поляризиране между двата пола – мъжки и
женски, като още на нивото на генетичното
детерминиране са възможни комбинации
меж ду половите хромозоми, различни от
типичните за мъжкия пол ХY и за женския
пол ХХ, като тези атипични състояния се означават като „интерсексуални състояния“ или
„хермафродитизъм“. Пояснява също така, че
е възможно разминаване между биологично
определения при оплождането пол и чувството
за полова идентичност, развиващо се още през
детството и задълбочаващо се през пубертета
и зрялата възраст – състояние, което в Международната класификация на болестите се
означава като „транссексуалност“. Посочва,
че през пубертета започва изграждането на
сексуалната ориентация, която също може да
бъде различна от обичайната хетеросексуална. Като взема предвид така илюстрираната
сложност в детерминирането и изграждането
на половите характеристики на човека, доц.
Бостанджиев формира извода, че интерпретацията на понятието „пол“ единствено в него-
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вото биологично измерение е „едностранна и
неадекватна“ и половата идентичност следва да
се разглежда при отчитане на приоритетното
значение на психичния пол.
Проф. д-р Даниел Вълчев застъпва в представеното правно мнение разбирането, че
понятието „пол“ (в неговото базово и общоприето значение, съответстващо на понятието
„sex“ в английския и във френския език) има
„относително стабилни смисъл и обем както
в българския език, така и в основните европейски езици“ и отразява идеята за определен вид различие между две групи човешки
индивиди – мъжки и женски, въз основа на
първични и вторични полови белези и на
определен хромозомен набор. Поддържа, че в
Конституцията това понятие е употребено и
следва да се разбира в смисъл на „биологична
характеристика на човека“, което съответства
на господстващите нагласи в българското общество. Според проф. Вълчев проблемът на
„джендър-идеологията“ не е в необходимостта
от равно третиране на лицата, които се чувстват и изявяват социално по начин, различен
от биологично предпоставения, а „в подбора
и подредбата на ценности, които в случая
най-добре могат да бъдат илюстрирани чрез
пълното изключване на темите за бременната
жена и за жената-майка от полезрението на
тази идеология“. Счита, че това изключване
не е въпрос на отричане на стереотипните
социални роли на жената и на мъжа, „а на
една представа за бъдещето на човечеството,
основана на пълното прекъсване на връзката
между любовния акт и биологичното възпроизводство“. Затова според него „е важно
в своето решение по настоящото дело КС да
вложи не само идеята за днешното общество,
но и за онова общество, в което искаме да
живеят нашите деца, техните деца и децата
на техните деца“. В заключение проф. Вълчев посочва, че принципното разбиране на
конституционното понятие „пол“ в неговия
биологичен смисъл следва да се разглежда
като част от българската конституционна
идентичност по смисъла на чл. 4, пар. 2 от
Договора за Европейския съюз (ДЕС).
Доц. д-р Велина Тодорова изразява в своето правно мнение разбирането, според което
коректното историческо тълкуване налага
да се приеме, че в Конституцията понятието „пол“ е било употребено в общоприетия
смисъл на биологичен пол, определен от
анатомичните характеристики на човека при
раждането, който е неизменен през неговия
живот. Застъпва обаче тезата, че съвременното разбиране за „пол“ не може да не отчита
„фактите и еволюцията в науките за човека,
но и на правото, гарантиращо права на човека
в защита на неговото достойнство“. В този
смисъл предлага Основният закон да бъде
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тълкуван еволютивно, в контекста на Конвенцията за правата на човека и основните
свободи, като се възприеме съвременното
обяснение за пола, според което „той се определя както от биологични (анатомични,
генетични или хромозомни), така и от социални и психологически фактори“. Поддържа,
че по-широкото понятие за пол включва не
само биологичния пол, но и половата идентичност, разбирана като „усещането за себе
си като мъж или жена“, като това понятие не
отхвърля биологичното разбиране за пола, а
само го обогатява, въвеждайки „като значим
фактор и половото самоопределяне от всеки
като израз на свободата да осъзнаваме и определяме собствената си идентичност“.
По конституционното дело са постъпили
множество писмени становища на институции
и организации извън поканените, а именно:
ADF International, ILGA – Europe и Transgender
Europe (представили общо становище), Европейския клон на международната интерсекс
организация (OII Europe), Международната
федерация за свобода при избора на терапия
и психологическо консултиране, сдружение
„Български Хелзинкски комитет“, Института
за принципите на правото, Фондация „Ресурсен център – Билитис“, Националния сбор
за Съпротива „Свети Георги Победоносец“,
сдружение „Български родителски централен
комитет“, Американския колеж по педиатрия
и Асоциация „Общество и Ценности“. Правни
мнения са представили д-р Виктор Костов от
Софийската адвокатска колегия (подкрепено
според посоченото в мнението от дванадесет
евангелски християнски вероизповедания от
България) и д-р Моник Роблес – педиатър от
щата Колорадо, САЩ. Макар и посочените
организации и лица да не са поканени по
реда на чл. 20а ПОДКС, съдът преценява, че
следва да изложи представените от тях становища и правни мнения предвид обществената
значимост на поставения за разрешаване
конституционен проблем.
Институтът за принципите на правото, Асоциация „Общество и Ценности“, Българският
родителски централен комитет, Американският колеж по педиатрия, Международната федерация за свобода при избора на терапия и психологическо консултиране, ADF International
и Националният сбор за Съпротива „Свети
Георги Победоносец“ споделят общия възглед,
че понятието „пол“ има биологично съдържание, в подкрепа на което излагат различна
аргументация. Според Американския колеж
по педиатрия (АКП) човешкият пол е „биологична характеристика“, тъй като представлява
медицински диагностицируем и непроменим
признак, определен при оплождането, като
половоориентираната идентичност за разлика
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от биологичния пол не е нито вродена, нито
неизменна. Организацията обръща внимание,
че „транссексуална идентичност“ съществува
единствено в съзнанието, а не в тялото“ и „се
основава до голяма степен на психологичес
ки комфорт или дискомфорт с биологичния
пол“. В становището на АКП също така се
обръща внимание на вредоносните за здравето
последици от практиката да се предписват
блокери на пубертета и кръстосани полови
хормони при млади хора с нарушена полова
ориентация – траен стерилитет, повишен риск
от инфаркт, инсулт, диабет, кръвни съсиреци,
онкологични заболявания и др. Напълно идентични са предупрежденията относно опаснос
тите за здравето от посочените медицински
процедури за промяна на пола („терапия за
утвърждаване на пола“), отправени в становището на Международната федерация за свобода при избора на терапия и психологическо
консултиране. Последното също така цитира
многобройни нау чни изследвания, според
коит о полово несъответстващата идентичност
не е изцяло биологично детерминирана, а е
обусловена и от въздействието на социалната
среда („може да се променя през целия живот
под въздействие на преживяванията и опита“)
и в науката няма консенсус, че това състояние
е неизменно. Във връзка с това се посочва,
че „културата влияе върху развитието на полово несъответстваща идентичност, като в
някои страни културата дори е създала мода
за подлагане на съмнение на идентичността
през периода на юношеството“, което е подкрепено със статистика от Великобритания
и щатите Калифорния и Северна Каролина
в САЩ. В заключение, основавайки се на
тезата, че „някои държави с най-дълъг опит в
практиките и процедурите за промяна на пола
са ограничили достъпа до тези процедури за
деца и юноши, осигурявайки им така необходимата защита“ (като примери са посочени
Обединеното кралство, Швеция, Нидерландия
и Финландия), организацията се обявява против предизвикването на промени в човешкото
тяло с цел имитация на външните признаци
на друг пол, квалифицирайки го като „опасен
експеримент с телата и живота на хората“.
Асоциация „Общество и Ценности“ също
поддържа, че транссексуалната идентичност
не е безспорно биологично обусловена, а се
определя и от опита в социална среда, като
същевременно се позовава на изследвания,
според които „много малка част от децата,
които се идентифицират с пол, различен от
биологичния си, продължават да го правят по
време или след юношеството. С нарастването
на транссексуалността значително са нараснали и случаите на транссексуални, които са
се върнали към пола си по рождение“. Стано-
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вището изразява и тревога от разрастване на
транссексуалността (в тази връзка е посочено,
че в Англия например броят на децата, решили
да променят пола си и подложили се на хормонална терапия, е нараснал с 4500 процента
за по-малко от 10 години), с оглед на което
се апелира към съда да се защитят „децата и
бъдещето на страната ни от тежките последствия и злоупотреби, съпътстващи промяната
на пола“. Становището на ADF International
обръща внимание на опасността „подмяната
на биологичната и обективната реалност с
едно разтегливо и субективно понятие“ да предизвика отрицателен ефект в редица области
на правното регулиране, като по този начин
се накърнят правната сигурност и предвидимостта относно съдържанието на правата и
задълженията. В становището си Българският
родителски централен комитет, като изхожда
от разбирането, че всеки човек „принадлежи
към един от двата обективно и биологично
съществуващи пола“, изразява тревогата си
от „очертаващите се все по-силно тенденции
за умишлено опорочаване и неясно тълкуване
на половата идентичност на човешкото същество“. От своя страна Националният сбор
за Съпротива „Свети Георги Победоносец“
акцентира върху необходимостта понятието
„пол“ да бъде изяснено в контекста на разбирането за семейство, принципите за създаване
и целите му – „продължаване на човешкия
род чрез възпроизводство на поколенията“.
Във връзка с това се обръща внимание, че
според Конституцията източноправославното вероизповедание е традиционна религия
в Република България и именно „върху основата на християнските ценности, морал и
разбирания са построени българските национално-държавни и културно-обществените
семейно-родови традиции“. Оттук е изведено,
че единствено чрез „благословения от Господ
Бог свещен брак между мъж и жена“ може да
се осигури възпроизводството на човешкия род
и следователно „понятието „пол“ е биологично предопределено и еднозначно съвпадащо
с духовното, душевното, психологическото,
моралното, общественото и юридическото
такова“. В становището на Инстит у та за
принципите на правото се застъпва, че „българският Конституционен съд може и трябва
да дефинира пола като биологично определен“
при отчитане на произтичащата от Съюзното
право необходимост да се гарантира защитата
от дискриминация на хората, преминали през
процес на „смяна на пола“.
В противовес на горепосочените становища се консоли ди рат п редставени те от
организации т е Фон даци я „Ресу рсен център – Билитис“, Българския Хелзинкски комитет (БХК), Европейския клон на междуна-
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родната интерсекс организация (OII Europe),
ILGA – Europe и Transgender Europe, които
аргументират тезата, че Република България
е обвързана да зачете правните последици от
самоопределянето на лицата към пол, различен от биологичния.
Според ILGA – Europe и Transgender Europe,
въпросът за правното признаване на пола въз
основа на самоопределяне на половата идентичност следва винаги да бъде разглеждан
през призмата на необходимостта да се гарантират основните човешки права и конкретно
правото на личен живот, което не може да
бъде нарушавано с аргументи, произтичащи
от „позоваване на езиковите особености на
българския език“. Обръща се внимание, че
практиката на ЕСПЧ по приложение на чл. 8
КЗПЧОС, както и произтичащите от Международния пакт за граждански и политически
права задължения на Република България я
задължават да предвиди „проста и достъпна
административна процедура за промяна на
гражданското състояние по отношение на
половата идентичност, която да е в съответствие с Пакта“ (Заключителни наблюдения
по четвъртия периодичен доклад на България,
изготвен от Комитета по правата на човека
на ООН, 15 ноември 2018 г.). Тази необходимост се обосновава и със задължението на
държавите – членки на Европейския съюз,
да защитават „достойнството, неприкосновеността, личния живот и информационната
автономия на човека“ съгласно Хартата на
основните права на Европейския съюз. В
становището е отбелязано, че действително
„правото на ЕС не налага никакви изисквания
за законово признаване на пола на своите
държави членки“, но въпреки това „правното
признаване на пола е предварително условие
за ползване на гарантираните от ЕС права и
свободи“, който извод се илюстрира с твърдението, че „лице, чиято полова идентичност не
е призната с официални документи, не може
да участва например на пазара на труда, без да
стане обект на дискриминация, и не може да
упражнява правото си на свободно движение“.
С лед ва що т о с та нови ще, кое т о с ъд ър жателно би могло да бъде приобщено към
предходните, е това на Европейския клон на
международната интерсекс организация (OII
Europe). Организацията посочва, че е ангажирана с преодоляване на предизвикателствата
и прекратяване на нарушенията на човешките
права, пред които са изправени „интерсекс“
хората, родени с вариации на полови характеристики, които не отговарят на типичното
определение за мъж или жена. Пояснява се,
че половите характеристики се определят още
при раждането, но в зависимост от конкретните житейски обстоятелства човек може да
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осъзнае, че има „интерсекс тяло“ на по-ранен
или на по-късен етап от живота. Според OII
Europe правото на полово самоопределение на
тези лица не е гарантирано, „когато решенията, засягащи интерсекс децата, се вземат под
натиска на бинарния модел“. В тази връзка
се конкретизира, че принудата за регистриране като мъж или като жена утвърждава
представата, според която съществуват само
мъже и жени, което засилва натиска върху
детето не само да се определи юридически
към един от двата пола, но и за предприемане
на медицински интервенции за промяна на
половите характеристики, с които физически
да придобие белезите на мъж или жена. Насилственото задаване на пол чрез хирургичес
ка намеса или по друг начин обаче според
становището води до психически травми и
„сериозни пречки в живота“. Същевременно
се отбелязва, че според проведени изследвания „отбелязването на пола в официалните
документи, отразяващо и признаващо половата
идентичност на лицето, има положително
въздействие върху психическото му и емоционално здраве“. OII Europe обръща внимание,
че в Европа интерсекс хората се сблъскват с
многобройни практически пречки при търсенето на правно признаване на пола, особено
по отношение на правото на личен и семеен
живот, както и във връзка с упражняване на
основните права, свързани със свободата на
движение. Накрая в становището се припомня,
че достъпът до здравеопазване, образование,
жилище, социална сигурност и заетост е
обусловен от „актуализирането на документите от страна на държавната бюрокрация“
съобразно идентифицирането на индивида,
при което правният вакуум относно лицата
с различаващ се пол „създава климат, който
мълчаливо разрешава, насърчава и поощрява
безнаказаността при проявите на насилие и
дискриминация“ срещу тези лица и „води до
ситуация на фактическа криминализация“.
В същата насока са представените писмени становища от Фондаци я „Ресу рсен
център – Билитис“ и Българския Хелзинкски комитет. И двете организации споделят
разбирането, че според съвременната наука
полът има както биологични, така и небиологични – социално и културно обусловени,
проявления. В този смисъл понятието „пол“
трябва да се разбира като включващо психичния пол на човека, което според БХК „е
фактическата основа за обществените отношения и оттам – с водещо значение за правните
отношения между лицата“. За обосноваване
на този извод организацията се позовава на
трайната практика на ЕСПЧ, според която
половата (сексуалната) ориентация попада в
личната сфера, защитена от чл. 8 КЗПЧОС,
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както и на практиката на СЕС относно заб
раната на дискриминация „на основата на
джендърна идентичност“ (Решение от 30 април
1996 г., П. срещу С. и Съвет на графство Корнуол, C-13/94). Заявява се, че „признаването
на психичния пол за целите на гражданското
състояние осигурява зачитането на принципите на равенството, на справедливостта и на
хуманизма“, като при това такова признаване
не засяга интереси на други лица извън това,
което желае промяната на данните на пола си
в регистрите за гражданско състояние. БХК
застъпва, че възприемането на посоченото
разбиране е в съзвучие с научните и в частност
с медицинските стандарти и предотвратява
страдание и увреждане на психическото и
физическото здраве, тъй като обричането на
човек да живее в ежедневни болки и страдание поради отказа да се признае половият
му идентитет е „равнозначно на нечовешко и
унизително отнасяне от страна на държавата,
което е забранено от международното право“.
В същия контекст становището на Фондация
„Ресурсен център – Билитис“ цитира доклад
от 2013 г. на специалния докладчик на ООН
относно изтезанията и друго нечовешко и
унизително отнасяне, в който „нормализацията“, целяща придаване на телата на интерсекс
хората на подобие на мъжко или на женско
тяло, е определена като „изтезание“. Това
становище също така отбелязва, че правният
вакуум, свързан със съществуването на интерсекс и транс хората, води до редица порочни
практики и нарушения на човешките права,
като конкретно по отношение на България
се подчертава наличието на „силно затруднен достъп на транс хората до медицински
грижи, свързани с прехода им към противоположния пол“. В заключение организацията
призовава съда „да се съобрази с позицията
на съвременната наука, международноправните и медицинските стандарти, както и с
обективните факти за съществуване на транс
и интерсекс хората, за да не ги превръща в
жертви на дискриминация, както и да не ги
поставя в ситуация, поставяща в риск живота
и здравето им“.
В представеното правно мнение д-р Моник
Роблес обяснява, че термините „пол“ и „полова
ориентация“ не са взаимозаменяеми. Полът се
определя „като класификация на организмите
въз основа на техните репродуктивни органи“,
същият е вроден и неизменен и се детерминира още при зачеването, без да подлежи на
субективно определяне. Половата ориентация
се отнася до поведенческите характеристики
на човека и е социално конструирана, като
се основава на вътрешното усещане на човек
като мъж или като жена без оглед на тялото. Посочва се, че научната дефиниция за
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биологичен пол е „ясна, бинарна и стабилна,
отразяваща основната биологична реалност,
която не се опровергава от изключенията от
полово характерното поведение и не може да
бъде променена чрез операция или социално
обвързване“. Обръща се внимание на опаснос
тите за здравето в резултат на предписване
на блокиращи пубертета блокери с цел да се
даде време на детето да избере своята идентичност – намаляване на костната плътност,
спиране и потискане на съзряването на мозъка
на подрастващите и развитието на половите
клетки. Такива вредоносни за здравето последици според представеното мнение са налице
и при смяната на полови хормони (тестостерон, прилаган на жени, съответно естроген
и антиандрогени, прилагани на мъже), като
при мъжете това е свързано с излагане на
риск от венозни тромбоемболични събития,
мозъчно-съдова болест, повишена инсулинова резистентност, развитие на метаболитен
синдром, анормален липиден профил и др., а
при жените – от повишена инсулинова резистентност, развитие на метаболитен синдром
и намаляване на костната плътност. Заедно с
това се отбелязва наличието на придружаващи
психични заболявания, вкл. висок процент на
самоубийства, при децата, „диагностицирани с
полова дисфория“. Д-р Роблес също така предупреждава, че допускането на възможността
човек да определя пола си чрез промяна на
хормоните и манипулиране и осакатяване на
части от тялото оказва сериозно въздействие
върху децата и юношите. Според нея „джендър
идеологията е навлязла в общообразователните класове“, при което „децата вече не се
учат на научната истина, а на фалшива идеология, което води до объркване на основното
разбиране на човешката личност“.
Според правното мнение на адв. д-р Виктор
Костов „полът е установена фактическа категория“, обусловен е от биологичната реалност
и има абсолютен характер „поради своята
историческа установеност и всеобщност на
проявлението“. Посочва се, че необходимостта
да се изясни съдържанието на конституционното понятие „пол“ произтича не от същинска
неяснота, а „поради идеологическо нахлуване
на една нова форма на тотален субективизъм
и индивидуализъм, която превръща вътрешни
психически (душевни) преживявания в норма
за всички до степен на „джендъризиране на
правосъдието“, което е подложено на идеологически натиск с цел промяна на установени понятия и практики. Според д-р Костов
„объркването у т.нар. „транссексуални лица“ по
отношение на собствения пол и възприемането
на себе си като противоположния такъв не
може да бъде обект на правна защита само
по себе си“. Без да се оспорва, че „защитата
и зачитането на индивидуалните права е
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гарант за справедливост в едно свободно и
демократично общество“, в становището се
заявява, че „когато правото на личен живот
се тълкува като право на обществено приз
нание на изведен до крайност релативизъм
на вътрешни усещания за действителността,
това тълкуване минава границите на здравия
разум“, тъй като би довело до резултат, при
който „биологичните белези на пола следва
да бъдат зачеркнати в името на вътрешното
психическо възприятие на индивида“. Обръща
се внимание, че „идеологическото отричане
на иманентната същност на човека създава
идейни разбирания за пол, брак, морал, сексуалност, етични ценности и наука, конкуриращи установените факти, история, традиции
и религиозни разбирания“. В заключение д-р
Костов излага, че „полът, мъжки или женски,
е стабилна, непроменима и иманентна характеристика на човешката личност, която има
неизменни биологични, душевни/духовни и
морално-етични измерения“.
Конституционният съд, след като обсъди
доводите и съображенията, изложени в искането и в представените становища и правни
мнения, за да се произнесе, съобрази следното:
I. Изходни положения
Преди да пристъпи към отговор на допуснатия за разглеждане тълкувателен въпрос,
съдът намира за необходимо да направи
някои предварителни уточнения относно допустимите предели на произнасянето му по
настоящото дело във връзка с разглеждания
конституционен проблем.
На първо място, в определението си за
допускане на искането до разглеждане съдът
вече е разяснил, че „в контекста на сложилата
се нееднаква практика относно допустимостта
и предпоставките за уважаване на подадена
пред съд молба за промяна на вписаните в
актовете за гражданско състояние данни на
лице на основание неговата транссексуалност“
поставеният за разрешаване конституционен
проблем по делото се свежда не до признаване или отричане на правото на лицето да
се самоопределя полово по един или по друг
начин (не може да се постави под съмнение
правото на човек да се чувства, живее и се
изявява социално съобразно половата си
идентичност, т.е. според усещането си за мъж
или жена), а „единствено до обвързаността
на държавата да зачете самоопределянето му
към пол, различен от биологичния“. Тъкмо в
този контекст съдът следва да упражни тълкувателното си правомощие, което налага при
разглеждане на делото да се изясни значението
на понятието „пол“ не като конституционен
признак, въз основа на който не се допуска
неравно третиране (не това е конституционният проблем според сезиращото искане), а
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да го разгледа в контекста на разбирането
за пол, вложено в конституционната уредба,
за която съдържанието на това понятие има
обуславящо значение и която е релевантна
за предмета на образуваното пред ОСГК на
ВКС тълкувателно дело. Именно този подход
е поставен в основата на тълкувателната
дейност на Конституционния съд, при която
тълкуването следва да се извършва в рамката, очертана от поставените в искането конкретни въпроси, и в този смисъл то винаги
е свързано с определен контекст съобразно
поставения за разрешаване конституционен
проблем, с оглед на който се иска тълкуване
на Основния закон (Решение № 8 от 2005 г.
по к.д. № 7/2005 г.).
Следва да се има предвид, че Конституцията използва термина „пол“ единствено
в текста на чл. 6, ал. 2, но тази разпоредба
сама по себе си не може да послужи като
обяснение за вложеното в нея съдържание от
конституционния законодател. Равенството на
гражданите пред закона като основен конституционен принцип, проявяващ се в забрана
за произволно неравнопоставяне и повеля за
равно третиране (Решение № 1 от 2005 г. по
к.д. № 8/2004 г.) въз основа на половата принадлежност, е функция на разбирането за пол,
което е обективирано в други разпоредби на
Основния закон. Казано иначе, разпоредбата
на чл. 6, ал. 2 от Конституцията забранява
неравното третиране въз основа на пол, но
не обяснява това понятие, чието съдържание
по необходимост трябва да се изведе от други
конституционни разпоредби, относими към
поставения за разрешаване конституционен
проблем, непосредствено свързан с личния
и семейния статус на лицата. Във връзка с
това следва да се съобрази, че в Основния
закон понятието „пол“ има смислово приложение и обуславя конституционния статус на
физическите лица във връзка със семейните
отношения и конкретно с институтите на
брака, семейството и майчинството, за кои
то е характерно, че отразяват българската
народностна, духовна и културна традиция
и имат пряко отношение към възпроизводството като естествен (биологичен) стремеж
към продължаването на рода. Както е подчертано в Решение № 11 от 2020 г. по к.д.
№ 15/2019 г., Конституцията представлява
единство от правни конструкции и принципи,
поради което тълкувателната дейност трябва
да обхване и всяка друга конституционна
разпоредба, имаща отношение към въпроса,
чийто отговор се търси по тълкувателен път.
Изложеното изисква тълкуването, което
съдът извършва по настоящото дело, да не
се ограничава с разпоредбите на чл. 6, ал. 2
и чл. 46, ал. 1 от Конституцията, а понятието „пол“ да бъде изяснено в цялостния
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конституционен контекст, очертан по-горе,
при съобразяване на духа и принципите на
Основния закон (Решение № 13 от 1993 г. по
к.д. № 13/1993 г., Решение № 7 от 1996 г. по
к.д. № 1/1996 г., Решение № 3 от 2020 г. по
к.д. № 5/2019 г.).
На следващо място, следва да се има предвид, че предметът на настоящото дело изисква
от съда съобразно предоставената му от Основния закон компетентност да разреши пос
тавения конституционен проблем чрез даване
на задължително тълкуване на Конституцията,
но не и да отправя обвързващи предписания
до отделните власти относно уреждането на
правното положение на транссексуалните лица
(т.е. лицата, чиято полова самоидентификация
не съответства на биологично определения
п ри оп лож дането пол) и конк рет но – на
законодателната власт относно създаване
на определена законова уредба, признаваща
правото им на полово самоопределяне, и
на съдебната – относно дължимия начин на
произнасяне по молби на посочените лица за
зачитане на определени правни последици,
произтичащи от това самоопределяне. Противното би довело до това, при упражняване
на тълкувателното си правомощие съдът да се
превърне в позитивен законодател, изземвайки
изключителната компетентност на законодателната власт за трайно уреждане на основни
обществени отношения (възможност, категорично отречена в константната практика на
съда като надхвърляща конституционните му
правомощия – Решение № 8 от 2005 г. по к.д.
№ 7/2005 г., Решение № 11 от 2013 г. по к.д.
№ 20/2013 г., Определение № 4 от 14.08.2007 г.
по к.д. № 9/2007 г., Определение № 1 от
17.03.2015 г. по к.д. № 1/2015 г., Определение
№ 3 от 17.09.2015 г. по к.д. № 7/2015 г., Решение
№ 5 от 2018 г. по к.д. № 11/2017 г., Решение
№ 9 от 2020 г. по к.д. № 3/2020 г.), респ. в правораздавателен орган, какъвто са единствено
съдилищата в конституционно установената
система на съдебната власт (чл. 119, ал. 1 и 2
от Конституцията). Заедно с това за нуждите
на настоящото тълкувателно производство не
е необходимо съдът да извършва преценка
дали българското законодателство предвижда процедура и предпоставки за промяна на
правния статус на транссексуалните лица
въз основа на самоопределянето им към пол,
различен от вписания в актовете за гражданско състояние. От една страна, въпросът за
празноти в законодателството е извън контрола за конституционност, който се отнася
единствено до приети закони (Определение
№ 2 от 14.04.1994 г. по к.д. № 1/1994 г.), и Конституционният съд не следва да навлиза в правомощие, което Основният закон предоставя
изключително на Народното събрание (чл. 62,
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ал. 1 от Конституцията). От друга страна, дори
и да се приеме, че българското законодателство и конкретно Законът за гражданската
регистрация установява нормативна рамка,
позволяваща промяна на пола в актовете за
гражданско състояние поради транссексуалност (каквото е преобладаващото становище
в съдебната практика според сезиращото
искане), преценката дали правораздавателните органи са длъжни на това основание да
уважават такива молби също няма отношение
към компетентността на Конституционния
съд в настоящото производство по чл. 149,
ал. 1, т. 1 от Конституцията. В практиката
си съдът вече е имал възможност да подчертае, че „недопустимо е чрез тълкуване да се
търси или постига заобикаляне, подмяна или
нарушаване на конституционно установени
правомощия. Конституционният съд не може
чрез тълкуване да дава конкретни указания
за действие (бездействие) на конституционно
определените държавни органи…“ (Решение
№ 8 от 2005 г. по к.д. № 7/2005 г.). Съдът също
така не следва и да дава отговор на въпроса
дали българското законодателство изобщо е
съобразено с разбирането на понятието „пол“
по смисъла на Конституцията, тъй като преценката за несъответствие между определен
закон и Конституцията се извършва единствено в производство по чл. 149, ал. 1, т. 2
от Основния закон. Следва да се има предвид
във връзка с това, че Конституционният съд
не дава задължително тълкуване на закони,
което по правило е от компетентност на правораздавателните органи (чл. 124 и чл. 125,
ал. 1 от Конституцията). Законовите разпоредби се тълкуват от Конституционния съд
казуално, при осъществяване на абстрактен
нормен контрол за конституционосъобразност по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията,
като целта на тълкуването е да се установи
дали законова разпоредба е в съответствие с
Конституцията (Решение № 13 от 2010 г. по
к.д. № 12/2010 г.). В контекста на изложеното
съдът обръща внимание на обстоятелството,
че обобщени ят анализ на практиката на
ЕСПЧ показва, че основанието за осъждане
на държавите – членки на Съвета на Европа,
за нарушаване на чл. 8 КЗПЧОС конкретно
във връзка с правата на транссексуалните
лица e липсата на национално законодателство, предвиждащо възможност за промяна
на статуса им и правно признание на промяна
на пола въз основа на законодателно предвидени условия и процедури, независимо от
развитието на науката и нарастващото според
ЕСПЧ обществено приемане на явлението
„транссексуалност“ (Решение на Голямата
камара от 11 юли 2002 г., Christine Goodwin
v. The United Kingdom, Решение от 31 март
2008 г., L. v. Lithuania, Решение от 17 април
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2019 г., X. v. The Former Yugoslav Republic of
Macedonia). В тази група следва да се включи и решение от 9 октомври 2020 г., Y.T. c.
Bulgarie, в което, макар и да се отчита, че
разпоредбите на чл. 73 и 76 от Закона за
граж данската регистрация биха могли да
обуславят възможността националният съд да
разреши промяна на съществени лични данни
за самоличност (вкл. пол и обусловения от
него единен граждански номер) в актовете за
гражданско състояние, е посочено, че „възможни са само съдебни, а не административни
средства за правна защита, за да се признае
промяната на пола“. При това в посоченото
решение е констатирано, че „българското
законодателство не предвижда никаква процедура, посветена единствено на преназначаването на пола“. Преодоляването на такава
законодателна празнота, която според ЕСПЧ
поставя транссексуалните лица „в състояние
на тревожна несигурност“ (Решение по делото
L. v. Lithuania) поради липсата на регулаторна
рамка, гарантираща зачитането на правото
им на личен живот, защитено от чл. 8 от
КЗПЧОС, ангажира изключително законодателя в лицето на Народното събрание. Както
е посочено изрично в решението по делото X.
v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia,
държавата има позитивното задължение „да
въведе ефективна и достъпна процедура с ясно
определени условия“, гарантиращи правото
на транссексуалните да променят пола си в
регистрите за гражданско състояние. Пак в
тази връзка в решенията си по делата Christine
Goodwin v. The United Kingdom и Hämäläinen
v. Finland (Решение на Голямата камара от
16 юли 2014 г., Hämäläinen v. Finland) ЕСПЧ
подчертава, че зачитането на човешкото достойнство и човешката свобода по чл. 8, пар. 1
КЗПЧОС създава за държавите позитивни
задължения, при чието изпълнение те имат
определена свобода на преценка, но само
относно подходящите средства за постигане
на признаване на защитеното право, чрез
производства, които са „ефективни и достъпни“. Тази свобода на преценка за постигане
на посочената цел относно избора на един
или друг процедурен ред изцяло принадлежи
на субекта на законодателна власт в лицето
на парламента. Нещо повече – в решението
от 16.07.2014 г. на Голямата камара по делото Hämäläinen v. Finland, като констатира,
че липсва европейск и консенсус относно
правната възможност за промяна на пола на
транссексуалните лица, ЕСПЧ отбелязва, че
на държавата трябва да се предостави свобода на преценка дори дали „да приеме или не
законодателство относно правното признаване
на новия пол на транссексуалните лица след
операция“.
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Наличието на проблем в националните
законодателства относно по-неблагоприятното третиране на лицата, променили или
възнамеряващи да променят биологичния си
пол, е установено и в практиката на Съда на
Европейския съюз (СЕС) – Решение от 30 април 1996 г., П. срещу С. и Съвет на графство
Корнуол, C-13/94, Решение от 26 юни 2018 г.,
МБ срещу Държавен секретар по въпросите
на труда и пенсиите, C-451/16 и др.
Изложеното дотук позволява да се обобщи,
че съобразно отредената му от Конституцията
компетентност в настоящата тълкувателна
процедура Конституционният съд може и
е длъжен единствено да даде задължително тълкуване на Основния закон относно
конституционното понятие „пол“ съобразно
разбирането на конституционния законодател,
чиято воля съдът изследва при упражняване
на тълкувателното си правомощие (Решение
№ 13 от 1996 г. по к.д. № 11/1996 г., Решение
№ 3 от 2003 г. по к.д. № 22/2002 г., Решение
№ 8 от 2018 г. по к.д. № 13/2017 г., Решение
№ 3 от 2020 г. по к.д. № 5/2019 г.). Поставеният на разглеждане конституционен проблем
по делото не е свързан с необходимостта да
се гарантира правото на равно третиране
на транссексуалните лица и защитата им от
дискриминация по този признак, а с изясняване на съдържанието на понятието „пол“ в
контекста на релевантната конституционна
уредба, т.е. свързаната с брака и семейството
и тълкувана съобразно духа и принципите
на Основния закон и конкретно тези, които
отразяват утвърдените ценностни разбирания в българското общество. Без да изземва
нормативно предоставената компетентност
на другите държавни органи, това тълкуване
очертава задължителната конституционна
рамка, в която те осъществяват дейността
си, относима към предмета на тълкуването.
Съдът намира за необходимо също така
да обърне внимание, че тълкувателното му
правомощие е насочено към установяване на
точния смисъл и съдържание на конституционните норми, но не и в тяхното допълване
или дописване, тъй като това би имало за
резултат създаване на нова конституционна уредба, което не е от компетентността
на Конституционния съд (Определение от
17.05.2004 г. по к.д. № 3/2004 г., Определение
№ 1 от 17.03.2015 г. по к.д. № 1/2015 г.).
II. По съществото на поставения тълкувателен въпрос
Конституцията, както и българското законодателство в своята цялост не съдържат
легално определение на понятието „пол“,
което не само е в основата на поставения
за решаване констит уционен проблем по
настоящото дело, но и е отражение на конк у риращите се обществени представи за
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„биологичен“ и „социален“ пол на плоскостта
на преценката кое от двете обяснения следва
да е определящо за юридическия статус на
човека. Според общоупотребимия български
език полът е едно от основните понятия в
биологията, чието съдържание се свежда до
принадлежността на даден индивид с оглед
спецификата на генетично определения му
хромозомен набор и външните полови белези
към една от двете групи – мъже и жени (според „Български тълковен речник“, и зд. 1999 г.,
думата „пол“ се обяснява като „съвкупност
от генетичните и физиологическите особенос
ти, по които организмите се разделят на две
групи (мъжки и женски) според ролята им в
размножаването“). Това разграничение между
„женски“ и „мъжки“ пол, основаващо се на
външно проявени биологични характеристики (първични и вторични полови белези),
а с развитието на науката – и на базата на
хромозомен набор, се наблюдава не само при
хората, но и при редица други биологични
видове. Именно то е предпоставката за възпроизводство (оттук – и на съществуване) не
само на човешкия вид, но и на множество
други организми. Утвърденото възприемане на
съдържанието на понятието „пол“ в българския
език категорично го свързва с биологичното
му съдържание.
При тълкуване на понятието „пол“ по смисъла на Основния закон следва преди всичко
да бъде изследвана волята на конституционния
законодател при приемане на Конституцията
през 1991 г. От запазените стенограми на
Седмото Велико народно събрание (ВНС) при
обсъждане на текстовете от проекта за нова
Конституция е видно, че липсва конкретно
обсъждане на понятието „пол“ и неговото
съдържание. В този смисъл се налага изводът,
че към въпросния момент с оглед конкретните социални условия и нагласи в обществото
конституционният законодател не е вложил
в термина „пол“ друго съдържание, освен
традиционното и общоупотребимото, при
което полът се разбира единствено в неговия
биологичен смисъл. Това впрочем се признава
и в някои от представените по делото становища и правни мнения, предлагащи (именно
по тази причина) еволютивно тълкуване на
констит уционното пон ятие „пол“ с оглед
настъпили след приемане на Конституцията
промени в общественото развитие.
Съвкупният анализ на принципите и разпоредбите на Конституцията позволява да
се очертаят три отправни точки, намиращи
се в определена логическа и функционална
връзка, от които следва да изхожда съдът
при изясняване на конституционното понятие
„пол“, а именно:
1. Бракът в българската Конституция е
уреден като съюз между мъж и жена (чл. 46,
ал. 1). Според Решение № 13 от 2018 г. по
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к.д. № 3/2018 г. „Конституцията и цялото
българско законодателство е изградено върху
разбирането за бинарното съществуване на
човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие
с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2
от Основния закон. В посочената конституционна разпоредба биологичният пол „жена“
се свързва със социалната роля – „майка“, с
„раждане“, с „акушерска помощ“. Накратко,
понятието „пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично
детерминираното и социално конструираното.
Социалното измерение в Конституцията не
създава социален пол, независим от биологичния“. Съдът е посочил също така, че „традиционно човешкото общество се изгражда
върху половата бинарност, т.е. съществуването
на два противоположни пола, всеки от които
е натоварен със специфични биологични и
социални функции и отговорности. Биологичният пол е детерминиран по рождение и
е в основата на гражданския пол. Значението
на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество,
родителство) изисква осигуряване на яснота,
безспорност, стабилност и сигурност“. Формиран е основополагащ за решението извод, че
„конституционната уредба на брака е изградена върху разбирането за съществуването на
два биологично определени пола – мъжки и
женски. Определяйки брака като доброволен
съюз между мъж и жена, Конституцията издига
различния биологичен пол в императив към
встъпващите в брак. Разбирането за брака като
връзка между мъж и жена е вкоренено дълбоко
в българското правосъзнание и в този смисъл
е в основата на конституционната уредба“. Във
връзка с изложеното съдът отбелязва, че в
Европейския съюз българската Конституция
далеч не е единствената, която урежда брака
като съюз между мъж и жена – както е посочил СЕС в Решение от 5 юни 2018 г., Коман
и Хамилтън, C-673/16, „разбирането за този
институт като съюз между мъж и жена … в
някои държави членки е защитено с норми от
конституционен ранг“. По-конкретно, такава
дефиниция за брака се съдържа в конституциите на седем държави членки – България,
Словакия, Хърватия, Унгария, Латвия, Полша
и Литва. Съдът намира за необходимо да отбележи, че според историческия преглед без
изключение народите на посочените държави
са били изправени пред необходимостта през
различни периоди от съществуването си да
отстояват своята политическа и национална
идентичност, което в известна степен обяснява привързаността им към традиционните
семейни ценности, тъй като именно домът и
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семейството винаги са били естествената опора
и убежище при всевъзможните предизвикателства, поставящи на изпитание оцеляването
на общностите.
2. Втората отправна точка се извежда от
конституционната закрила на майчинството,
разглеждано от конституционния законодател като неделимо свързано с института на
семейството, като при това разпоредбата на
чл. 47, ал. 2 категорично свързва социалната
роля на майката с жената, предвиждайки, че
„жената майка се ползва от особената закрила
на държавата“. Заедно с това според чл. 14 от
Конституцията семейството, майчинството и
децата са под закрила на държавата и общест
вото. Доколкото обществото за разлика от
държавата не притежава нарочна правосубектност и не може да се ангажира с каквито и
да са задължения на плоскостта на правното
регулиране, очевидно разпоредбата има значението на декларация-принцип, отразяваща
ценностните разбирания на конституционния
законодател за значението на семейните отношения като основа на обществения правопорядък и възпроизводството на рода и нацията,
а по естеството си тези разбирания не могат
да се разглеждат без отчитане на връзката
им с културните и духовните традиции на
българския народ.
3. В логическа последователност спрямо
горното третата отправна точка е свързана
с българските традиционни ценности и поконкретно с основната религия, изповядвана
от преобладаващата част от българските
граж дани – източноправославното вероизповедание. Тази религия е посочена в чл. 13,
ал. 3 от Основния закон като „традиционна“,
което обуславя извода, че конституционният
законодател през 1991 г. е бил воден от стремежа да вгради в конституционния правов
ред установените в източноправославното
вероизповедание ценностни разбирания (в този
смисъл представеното по делото становище
на Св. синод на БПЦ свързва източноправос
лавното изповедание с „изконните нравствени
ценности“ и с „националната и конституционна
идентичност на България“), включително тези,
които в исторически план са били източник на
нормативно регулиране. Във връзка с това не
е случайно, че разпоредбата на чл. 14, поставяща семейството, майчинството и децата под
особената закрила на държавата и обществото,
систематично е разположена непосредствено
след тази на чл. 13, прокламираща значението
на източното православие за изграждане на
българската културна, духовна и ценностна
идентичност. Тази роля на православието
е подчертана многократно в направените
изказвания от народните представители от
Седмото ВНС при приемане на чл. 13, ал. 3 от
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Конституцията, според които: православиет о
„действително е основа на нашата култура“;
източното православие „има дълбоко отражение в народностната ни психология“; „Източното православие е основа на националната
култура“; „най-светлите страници в нашата
национална история са записани благодарение на Източноправославната религия“;
разпоредбата на ал. 3 „закрепва, фактически
утвърждава като основна норма на мислене,
на поведение онова, което съществува в духовния и мисловния свят на българина“; „да
се позовем на историческите стойности на
тази религия – мисля, че това се съдържа
в понятието „традиция“; „Православието е
най-тясно свързано с националната идея. То
представлява една традиция, която е попила
в съзнанието на българския народ…“.
Следва да се има предвид, че разпоредбата
на чл. 13, ал. 3 от българския Основен закон
не е типична за европейските конституции,
които като цяло се задоволяват да прокламират автономността на религиозните вероизповедания от държавата. Като изключения
от това правило се явяват Конституцията на
Гърция, според която „Преобладаващата религия в Гърция е тази на Източноправославната църква на Христос“, и тази на Унгария,
в чиято Национална декларация е посочено:
„Гордеем се, че нашият крал Свети Стефан
построи унгарската държава на твърда основа
и направи страната ни част от християнска
Европа преди хиляда години (...). Ние признаваме ролята на християнството за запазването
на националността.“ Явявайки се изключение
от общия модел на съвременните европейски
конституции, разпоредбата на чл. 13, ал. 3
има специфично значение за очертаване на
българската културна и духовна самобитност,
съобразена от конституционния законодател
при приемане на Основния закон, която следва
да се има предвид при неговото тълкуване.
Това е така още повече, като се има предвид, че още в чл. 37 от първата българска
конституция – Търновската конституция от
1879 г., Православно-Християнската религия от Източно Изповедание е определена
като „господстваща“, и в този смисъл може
да се говори за конституционна традиция
от съществено значение за формиране на
българската национа лна конст и т у ционна
идентичност. Разбира се съдът държи сметка,
че източноправославната религия далеч не е
единственото вероизповедание в Република
България и в този смисъл тя не е източник на
универсални за цялото общество религиозни
норми. Също така е безспорно, че доколкото религиозните институции са отделени от
държавата (чл. 13, ал. 2 от Конституцията),
което в по-общ сравнителен и исторически
план е отражение на отделянето на църква-
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та от държавата в резултат на буржоазните
революции и формиране на съвременните
правни системи, религиозните норми нямат
регулативния капацитет на правните норми.
Въпреки това прогласяването в Основния закон, който е фундамент на правната система
на държавата, на определено вероизповедание
като традиционно със сигурност не е лишено
от значение и то се проявява най-вече при
тълкуването и изясняването на тези конституционни понятия, които в не чак толкова
далечното минало са били обект на правно
регулиране (признато от държавата) именно
от нормите на това вероизповедание. Във
връзка с това е важно да се има предвид,
че в периода до 1945 г., когато се приема
Наредбата-закон за брака (ДВ, бр. 108 от
12.05.1945 г.), брачното право в България е
каноническо, а не гражданско, като източник
на задължителни норми в семейноправните
отношения и конкретно по отношение на годежа, брака и развода е Екзархийският устав
на Българската православна църква, макар и
през този период да е действала Търновската
конституция, оценявана като безспорно либерална и демократична за времето си.
Съдът също така намира за необходимо
да отбележи, че в исторически план стремежът за извоюване на църковна независимост
бележи българското държавно развитие още
през ранното Средновековие (българската
църква получава статут на автономна през
870 г., почти непосредствено след приемане
на християнството като официална държавна религия в България), което неслучайно
е съчетано с процеса на създаване и разпространение на българската писменост и
литература и въвеждане на богослужение на
български език. В това отношение Българската
православна църква има важна историческа
роля като национална институция и фактор
за изграждане на българската национална
и държавна идентичност, още повече, като
се има предвид, че началото на процеса на
възстановяване на българската държавност
през 1878 г. е поставено именно с борбата на
българите за независима българска църква и
богослужение на български език през 20-те
години на 19-и век. Последното откроява несъмнения принос на църквата по-специално
за формиране и отстояване на писмения и
говоримия български език като основен фактор
на идентичността в една мултинационална
и характеризираща се с езиково, културно и
религиозно многообразие общност, каквато е
представлявала Османската империя.
По изложените причини съдът намира,
че подходът му при тълкуване на Основния
закон в настоящото дело следва да е и ценностно-нормативен, при който правото като
система от универсални правила за поведение
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не може да се разглежда без отчитане на
утвърдените в обществото и относими към
предмета на тълкуване ценности, произтичащи от останалите нормативни системи,
каквито са религията, моралът и обичаите.
Показателно в това отношение е представеното по делото становище от Дружеството на психолозите в Република България,
според което „за народопси хологи ята на
българина оценката за транссексуалността
и съпътстващите я практики се определя от
мястото є по отношение на създаването на
поколение, морала на традиционните семейни
ценности, възпитанието на децата и тяхната
безопасност“.
Като съществен аргумент в подкрепа на
извода, че конституционната уредба на семейните отношения отразява традиционните
ценностни разбирания на българския народ,
съдът посочва виждането („Нормативната сила
на фактическото“, изд. 1997 г.) на един от найизявените авторитети на българската правна
наука и председател на Конституционния съд
(1997 г. – 2000 г.) – проф. Живко Сталев, на
когото впрочем се позовава и Светият синод на
Българската православна църква в становището си по настоящото дело: „Три са основните
групи от обществени отношения, които постоянно присъстват в регулираната от правото
материя от възникването му до наши дни. Това
са отношенията на семейство, на притежание
и на йерархия (на власт и подчинение). Тях
правото преднамира, а не създава, защото те
са характерни и за периода без право, в който
човекът е живял през преобладаващия период
на своето съществуване. Те имат биологична
опора в три инстинкта: полов, хранителен
и на съжителство, които и сега определят
поведението на човека. Продължаващи вече
2 500 000 години, склонността към тях може
да се счита за генетично програмирана, т.е.
вродена. Това обяснява тяхното постоянно
присъствие сред регулираната от правото
материя, откак правото съществува. В този
смисъл те са естествени (природно дадени),
неизкореними и вечни спътници на човека,
докато той съществува като биологичен вид.
Променлива може да бъде само уредбата,
която правото дава на тези отношения, но
не и тяхното съществуване. Опитът да бъдат
отменени е утопична илюзия.“
Въз основа на изложеното съдът приема, че
в разбирането за понятието „пол“ конституционният законодател през 1991 г. не е вложил
друго съдържание освен традиционното, т.е.
биологичното, основаващо се на половата
бинарност, като върху тази полова бинарност
правото надгражда допълнителни социални
и граждански проекции, свързани с личния
и семейния статус на лицата. В този смисъл
Решение № 14 от 1992 г. по к.д. № 14/1992 г.,
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според което полът не е сред признаците, кои
то „се придобиват или изменят в процеса на
социалната реализация на гражданите в обществото“, което решение е прието почти веднага
след Конституцията, следва непосредствено
разбирането на нейните създатели. При това е
показателно, че съставът на съда, постановил
посоченото тълкувателно решение, включва
и четирима съдии, участвали като народни
представители в Седмото Велико народно
събрание, приело Констит уцията – Пенчо
Пенев, Любен Корнезов, Нено Неновски и
Николай Павлов, никой от които не го е под
писал с особено мнение. Необходимо е да се
обърне внимание, че поставеното в основата
на цитираното решение възприемане на пола
като социално непроменлива величина не е
специално мотивирано и е изведено по подразбиране, което допълнително аргументира
тезата, че според авторите на Конституцията
терминът „пол“ няма друго съдържание освен
традиционното, т.е. биологичното. В този
смисъл и според Решение № 13 от 2018 г. по
к.д. № 3/2018 г. „конституционният текст (на
чл. 6, ал. 2) разглежда биологичния пол като
понятие с ясно юридическо съдържание“.
Факт е, че даденото от Конституционния
съд задължително тълкуване на Конституцията не го обвързва завинаги с възприетите
правни разбирания (Решение № 3 от 2020 г.
по к.д. № 5/2019 г.). Съдът може и следва да
еволюира във вижданията си. Както е изяс
нено в посоченото решение, „развитието на
правото е обективен процес, което позволява
тълкуването на правните разпоредби да бъде
„отворено“ и към други виждания, както и
да държи сметка за осъществените междувременно промени в цялостния социален контекст. Аргументите за стабилност на съдебната
практика и за еднакво „произнасяне по сходни
случаи за в бъдеще нямат по-голяма тежест
в сравнение със съображенията за правото
като продукт на общественото развитие и
еволюцията на правното мислене, като всяко
отклонение от съществуващата практика трябва да бъде обосновано и оправдано. Поради
това при обществена потребност и социална
оправданост Конституционният съд може
да формира нови разбирания и нови правни
категории, повлияни от еволютивното правно мислене и от оценката на променените
обстоятелства (в този смисъл виж Решение
№ 4 от 2012 г. по к. д. № 14/2011 г.). Примери
за такава мотивирана промяна на становища
са налице в досегашната практика на Конституционния съд (Решение № 13 от 2002 г.
по к. д. № 17/2002 г., Решение № 10 от 2011 г.
по к. д. № 6/2011 г. и Решение № 9 от 2014 г.
по к. д. № 3/2014 г.; Решение № 22 от 1998 г.
по к. д. № 18/1998 г. и Решение № 6 от 2008 г.
по к. д. № 5/2008 г.).“
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Дори и да се приеме, че решаването на
проблема за правния статус на транссексуалните лица може да се постигне само чрез
тълкуване на Конституцията (по отношение
на което съдът изразява несъгласие, мотивирано по-долу), по въпроса за значението на
конституционното понятие „пол“ и възприемането му единствено в неговото биологично
съдържание не е налице такава фундаментална
промяна в обществените отношения, която да
е основание съдът да отстъпи от разбирането
си, обективирано в Решение № 14 от 1992 г. по
к.д. № 14/1992 г. и потвърдено впоследствие в
Решение № 13 от 2018 г. по к.д. № 3/2018 г., според което Конституцията и цялото българско
законодателство е изградено върху разбирането
за бинарното съществуване на човешкия вид.
Достатъчно е във връзка с това да се има
предвид, че според действащата и в момента
Международна класификация на болестите
(ICD-10, Version: 2019) на Световната здравна
организация половата дисфория е включена в
секцията на психичните заболявания („Психични и поведенчески разстройства“), където
транссексуалността е обяснена като „желание
да живеете и да бъдете приети за член на противоположния пол, обикновено придружено от
чувство на дискомфорт или неподходящо на
анатомичния пол на човека, и желание да се
направи операция и хормонално лечение, за
да се направи тялото възможно най-сходно с
предпочитан от него пол“. Едва по силата на
единадесетото преразглеждане на Международната класификация на болестите (ICD-11
for Mortality and Morbidity Statistics (Version:
05/2021) от 18.06.2018 г., което ще влезе в
сила на 1 януари 2022 г., половата дисфория
се премахва от секцията на психичните заболявания и е поставена в глава „Състояния,
засягащи сексуалното здраве“. Посоченото
дава основание да се отбележи, че е необходим значителен период от време, за да се
обоснове такава трайна и устойчива промяна
в масовото съзнание (а и в науката), която да
е достатъчно оправдание за преодоляване на
дадено задължително тълкуване на Основния
закон, предназначено да осигури стабилност
и предвидимост при прилагането му като
фундамент на правовия ред в държавата. Във
връзка с това следва да се посочи, че извод
за необходимостта промяната в правните
разбирания на съда да се основава само на
достатъчно важни причини, вкл. медицински
обосновани, се съдържа и в практиката на
ЕСПЧ – конкретно в Решение от 17 октомври
1986 г., Rees v. The United Kingdom и Решение
от 27 септември 1990 г., Cossey v. The United
Kingdom, посветени именно на правата на
транссексуалните лица. Във второто от тях е
посочено: „ …Съдът не е обвързан от своите
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предходни решения – това следва от чл. 51,
ал. 1 от Процедурните правила на Съда. Той
обаче обикновено следва и прилага своите
прецеденти, което е в интерес на правната
сигурност и на правилното развитие на практиката по Конвенцията. Все пак, това не би
възпряло Съда да отстъпи от свое по-раншно
решение, ако е убеден, че съществуват състоятелни причини да го стори. Такова отстъпване може да се наложи например, за да се
гарантира, че тълкуването на Конвенцията
отразява промените в обществото и остава
в съответствие с условията на днешния ден.“
Също така: „В решението си по делото Рийс
Съдът, като е отбелязал, че Обединеното кралство е положило усилия да задоволи исканията
на г-н Рийс в най-пълната степен, която е
позволявала системата му – а това се отнася
също и за случая на г-ца Коси – е подчертал,
че необходимостта от подходящи правни мерки
по отношение на транссексуалните трябва да
се преразглежда, по-специално като се държи
сметка за научните и обществените развития. Съдът не е информиран за съществено
научно развитие, което да е било постигнато
междувременно.“ В тази връзка в решението
си по делото Rees ЕСПЧ обръща внимание,
че „транссексуалността не е ново състояние,
но неговите особености са идентифицирани и
изследвани съвсем наскоро“. В същия смисъл
е и Решение от 25 март 1992 г., B. v. France:
„Съдът счита, че безспорно отношението се
е променило, науката се е развила и на проб
лема за транссексуалността се отдава все
по-голямо значение. Той отбелязва, все пак,
в светлината на извършените изследвания и
на работата на експертите в тази област, че
все още съществува известна несигурност
относно същността на транссексуалността
и че понякога законността на хирургичес
ката намеса в тези случаи се поставя под
въпрос.“ В Решение на Голямата камара от
30 юли 1998 г., Sheffield and Horsham v. The
United Kingdom Съдът отново констатира, че
„транссексуалността продължава да поражда
сложни научни, правни, морални и социални
въпроси, по отношение на които не съществува
общо споделен подход между договарящите
държави.“
Във връзка с необходимостта еволютивното
тълкуване на Основния закон да е обективно
обосновано и оправдано, вкл. от гледна точка
на безспорни и сигурно установени достижения на науката, съдът обръща внимание,
че според някои от представените по делото
професионални становища и правни мнения за
науката продължават да са дискусионни редица
въпроси, свързани с полово несъответстващата
идентичност – обусловеността є не само от
биологични фактори, но и от преживяванията
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на индивида в социална среда, което поставя
под съмнение необратимостта и неизменността на принадлежността към съответния пол;
наличието на трайни вредоносни последици
от предприети интервенции за промяна на
сексуалния вид, вкл. стерилитет, сърдечносъдови, психиатрични и други здравословни
проблеми. Същевременно, както е разяснено в
становището на Дружеството на психолозите
в Република България, синхронизирането на
биологичните дадености и различното полово самоопределяне изисква ангажиране на
множество процедури от медицински, психосоциален и юридически характер, изискващи
продължителен процес на обстойно изследване
на преживяването за себе си и психичното
функциониране, при това – задължително
след навършване на пълнолетие.
Съдът съобразява, че ценностните разбирания на обществото, формирани от религията
и морала, се характеризират със стабилност и
устойчивост като регулатор на поведението,
при което налагането от страна на държавата
на правни разрешения, намиращи се в колизия с установени морални и/или религиозни
норми и принципи, би се характеризирало
със спорна легитимност и би компрометирало регулативния им потенциал. Това следва
да се има предвид и при тълкуването на
Основния закон, в чийто преамбюл е посочено, че неговите създатели са били водени
от стремежа да изразят „волята на българския народ“, която не може да се разглежда
без отчитане на установените му ценностни
разбирания, от които се е ръководил конституционният законодател. Именно в този
контекст вложеното в българската Конституция разбиране за пола в неговия биологичен
смисъл е проявление на българската национална конституционна идентичност, предназначена да запази „връзката между самата
конституция и хората или народа, на които
тя е призвана да служи“ (Тропeр, М., Behind
the Constitution? The Principle of Constitutional
Identity in France, in Constitutional Topography,
Values and Constitutions 187, 190 (András Sajó &
Renáta Uitz , изд. 2010 г.). Зачитането на националната идентичност на държавите членки
съгласно чл. 4, пар. 2 ДЕС е принцип на ЕС,
прокламиран и в преамбюла на Хартата на
основните права на ЕС, според която Съюзът
дължи „зачитане многообразието на културите
и традициите на европейските народи, както
и националната идентичност на държавите
членки и организацията на техните публични
власти на национално, регионално и местно
равнище“. В този смисъл и като съобразява
изложеното по-горе относно съдържанието
на вграденото в основата на Конституцията
ценностно ядро по въпросите на брака и семейството, съдът намира, че зачитането на
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националната идентичност на Република България като член на ЕС изисква съобразяване
на установените в Основния закон на страната
принципи, ценности и традиционни разбирания, обусловили конституционната уредба на
брака („доброволен съюз между мъж и жена“)
и семейния статус на лицата. Според Решение
на СЕС (Голям състав) от 5 юни 2018 г., Коман
и Хамилтън, C-673/16, „безспорно правилата
за гражданското състояние, към които спадат
правилата за брака, са от компетентността
на държавите членки, а правото на Съюза не
засяга тази тяхна компетентност (вж. в този
смисъл Решение от 2 октомври 2003 г., Гарсия
Авело, C-148/02, т. 25, Решение от 1 април
2008 г., Маруко, C-267/06, т. 56, Решение от
14 октомври 2008 г., Грънкин и Пол, C-353/06,
т. 16)“, и „в този смисъл държавите членки
разполагат със свободата да предвидят или
да не предвидят брак между лица от един и
същи пол“ (Решение от 24 ноември 2016 г.,
Паррис, C-443/15, т. 59). В същото решение,
като е взел предвид „основното значение
на института на брака и волята на редица
държави членки да се придържат и занапред
към разбирането за този институт като съюз
между мъж и жена“, СЕС обръща внимание,
че „съгласно член 4, параграф 2 ДЕС Съюзът
зачита националната идентичност на държавите членки, присъща на техните основни
политически и конституционни структури“.
В подкрепа на гореизложеното впрочем е и
заключението на генералния адвокат J.Kokott
от 15.04.2021 г. по дело С-490/20 (В.М.А. срещу Столичната община, район „Панчарево“,
България), според което съдържанието на
пон ятието „национа лна и дентичност“ по
смисъла на член 4, параграф 2 ДЕС „поради
самото си естество не може да се определи,
без да се вземат предвид разбиранията на
държавите членки за националната им идентичност“. Посочено е, че „задължението на
Съюза да зачита националната идентичност
на държавите членк и всъщност може да
се схваща като задължение за зачитане на
многообразието от разбирания, а оттам и на
разликите, характеризиращи всяка държава
членка“. Като е взел предвид, че „понастоящем
в Съюза няма консенсус относно предпоставките за достъпа до основните институти
на семейното право“, при което „семейните
връзки, които съставляват самият предмет
на тази материя, се определят от националните норми, уреждащи брака (или развода) и
произхода (вкл. репродукцията)“, генералният
адвокат посочва, че „Съдът вече негласно е
признал, че правилата, уреждащи брака, са
част от националната идентичност по смисъла
на член 4, параграф 2 ДЕС…. Причината за
това е, че семейното право е особено чувс
твителна правна материя, характеризираща
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се с многообразие от разбирания и ценности
на равнището на държавите членки и на обществата, които ги съставляват. Семейното
право – независимо дали се основава на традиционни или на по-„модерни“ ценности – е
израз на самоопределянето на държавата както
в политически, така и в социален план. То
може да се основава на религиозни идеи или
да бележи отказа на съответната държава от
тези идеи. В този смисъл обаче то във всички
случаи е израз на националната идентичност,
присъща на основните политически и конституционни структури. Нещо повече, правилата
за определяне на семейните връзки са от
първостепенно значение за функционирането
на държавността като цяло.“
Като се има предвид изложеното, съдът
приема, че изведеното по пътя на тълкуването
съдържание на конституционното понятие
„пол“ в неговия биологичен смисъл се вписва
в Съюзния правов ред и представлява проявление на българската национална конституционна идентичност, чието зачитане е принцип
на Европейския съюз, отразяващ девиза на
Съюза „Единство в многообразието“, и в този
смисъл олицетворява идеята, че обединението
на гражданите на Европа за постигане на мир
и просперитет изисква взаимно зачитане и
заедно с това – взаимно обогатяване от различните култури, традиции и езици на държавите членки. Нещо повече – това разбиране
изцяло кореспондира с признатата в чл. 5 и
чл. 20, пар. 3 от Конвенцията за правата на
детето (приета от Общото събрание на ООН
на 20.11.1989 г., ратифицирана с решение на
ВНС от 11.04.1991 г. – ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г.,
в сила от 3.07.1991 г.) необходимост децата да
бъдат отглеждани и възпитавани при зачитане на „местните обичаи“ и съобразяване
на културните и религиозните особености
на средата, от която произхождат, като при
това в преамбюла на Конвенцията семейството е определено като „основна клетка на
обществото“ и се посочва, че „за пълното и
хармонично развитие на личността на детето
то трябва да расте в семейна среда.“
Важно е също така да се отбележи, че
именно традиционното бинарно разделяне
на половете стои в основата на биологичната
репродукция и възпроизводството на човешкия
вид, и в контекста на необходимостта при
тълкуването на Основния закон да се отчита националната идентичност в различните
є измерения Съдът намира за наложително
да отбележи, че демографската обстановка в
България не просто е кризисна, но в перспектива поставя под въпрос самото оцеляване на
нацията (според докладите на ООН, на Европейската комисия и на Световната банка, както
и според данните на Националния статистически институт страната е изгубила повече от
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два милиона или над 1/4 от населението си
след 1989 г.). В доклада на ООН „Застаряване
на световното население 2009 г.“ България е
поставена сред десетте страни с най-бързо
застаряващо население в света. Демографският проблем има и европейски измерения
и поради това следва да бъде разглеждан и в
общоевропейски и Съюзен контекст – според
Резолюция на Европейския парламент от 7 юли
2021 г. относно остаряването на стария континент – възможности и предизвикателства,
свързани с политиката за периода след 2020 г.
в сферата на застаряването на населението,
броят на жителите на ЕС намалява и тази
демографска тенденци я „оказва сериозно
отрицателно въздействие върху социалното,
икономическото и териториалното сближаване
на ЕС“, поради което „е важно ЕС да включи
демографските аспекти във всички свои политики“ (противното на практика би поставило
под въпрос обективираното в преамбюла на
ХОПЕС адресиране на основните права на
ЕС към „бъдещите поколения“). Посочената
причина, която отчетливо характеризира актуалното обществено развитие на страната и
намира отражение в обществените нагласи,
оценки и тревоги за бъдещето на нацията, е
допълнителен аргумент съдът да не намира
„обществена потребност и социална оправданост“ (по смисъла на цитираното по-горе
Решение № 3 от 2020 г. по к.д. № 5/2019 г.) за
преосмисляне на установеното в практиката
му възприемане на конституционното понятие
„пол“ с неговото биологично съдържание.
По гореизброените причини съдът намира,
че разглеждането на понятието „пол“ в контек
ста на историческата и духовната традиция,
формирала ценностните разбирания на българското общество, които именно са вградени
в действащата Конституция като основа за
правовия ред в държавата, води до извода,
че конституционният законодател е вложил
в това понятие разбирането си единствено
за неговия биологичен смисъл, при който
полът се определя от генетични фактори,
наследени от родителите, и обуславя репродуктивното поведение на индивидите. Да се
приеме обратното би означавало по същество
Конституционният съд по тълкувателен път да
подмени съдържанието на конституционния
термин „пол“, който биологически се определя
още към момента на зачеването, с „полова
ориентация“, т.е. с понятие, което по своята
същност е социално конструирано и е свързано
с вътрешното усещане на човека за полова
принадлежност независимо от биологичните
му белези. Необходимо е да се съобрази, че
въпросът по какъв начин следва да се уреди
правният статус на транссексуалните лица се
основава на научна преценка в повече от една
област на познанието (биология, медицина,
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психология, социология, етика, право), във
връзка с което съдът няма основание да отстъпи от установеното в практиката си (Решение
№ 14 от 2000 г. по к.д. № 12/2000 г., Решение
№ 1 от 2005 г. по к.д. № 8/2004 г.) разбиране,
че единствено законодателят е компетентен
да прецени доколко ще съобрази приеманите от него актове с едни или други научни
виждания в определена материя. Това е така
още повече, като се има предвид, че според
представените по делото становища и правни мнения в науката не е налице консенсус
относно липсата на вредоносни за здравето
и психиката на младите хора последици при
предприемане на процедури и интервенции,
обусловени от юридическото признаване на
възможността за самоопределяне на пола.
Без да се оспорва наличието на разбирания
в обществото и на становища в някои научни
области, според които съвременното обяснение на понятието „пол“ включва не само
биологични, но и социални, психологически и
културни измерения, следва да се подчертае,
че в настоящото дело Конституционният съд
предвид тълкувателната си компетентност по
чл. 149, ал. 1, т. 1 изяснява това понятие не
изобщо, а единствено съобразно смисъла му
според действащата Конституция, чиято релевантна към това понятие уредба е свързана
конкретно с брака и семейството и отразява
трайно закрепените в българското общество
ценностни представи за тях.
Съдът също така отчита обективното съществуване на социални групи, при които е
налице несъответствие между анатомичния
пол и половата идентичност, предприели или
не медицински преход за приспособяване на
анатомичните си характеристики към вътрешното си усещане за полова принадлежност,
както и се отнася с разбиране към вътрешната им потребност да получат юридическо
признание на половата си самоопределеност с
цел преодоляване на изпитваните от тях зат
руднения и неудобства от правно и житейско
естество, отразяващи се на тяхната социална
адаптация и качеството им на живот. Както вече беше посочено по-горе, правото на
тези лица да се самоопределят към един или
друг пол и съобразно това да се изявяват и
общуват в социалния си живот не може да
се поставя под съмнение и е защитено както
от чл. 8 КЗПЧОС, така и от чл. 4, ал. 2 от
Конституцията, гарантиращи достойнството
и свободата на личността като ценности от
най-висш ранг. Независимо от това, като се
има предвид всичко гореизложено, съдът
подчертава, че принципите и разпоредбите на
действащата Конституция не позволяват да се
изведе позитивно задължение на държавата
да зачете правно самоопределянето на лицата
към пол, различен от биологичния, тъй като

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

това би било несъвместимо с изясненото
по-горе съдържание на конституционното
понятие „пол“ като основополагащо за конституционната и законовата уредба на брака
и семейството. Обществената значимост,
чувствителността и многото измерения (социални, психологически, медицински, културни,
юридически) на въпроса за юридическия
статус на транссексуалните лица не са основание решението му да се търси единствено
и на всяка цена по пътя на тълкуването на
Основния закон, чиято рамка е ограничена
от разбирането на конституционния законодател и не допуска приспособяването є към
всевъзможни житейски явления и проблеми,
които биха възникнали в бъдеще. Еволютивното правно мислене позволява и дори
изисква при това тълкуване да се съобразяват
обективно променените реалности, но не и да
се конструират нови такива чрез подмяна на
обществените представи, намерили отражение в духа и принципите на Конституцията.
Следването на такъв подход в конкретния
случай би превърнало Конституционния съд
в активен модератор на общественото развитие, и то в насока, която според науката не
е еднозначна и безспорна и за която липсва
обществено съгласие, тъй като е свързана с
подмяна на устойчиво вградени в ценностната
система разбирания и традиции. Същевременно от гледна точка на конституционната
компетентност на съда това би означавало
дописване на Основния закон и присвояване
на нормотворческата компетентност на законодателя по отношение на конституционната
уредба. Във връзка с това съдът обръща внимание, че съгласно чл. 153 от Конституцията
същата се изменя и допълва от Народното
събрание с изключение на въпросите, които
по силата на чл. 158 са от компетентността
на Великото народно събрание. Изземването
на тази компетентност от съда по пътя на
тълкуването на Основния закон би подкопало
недопустимо установения в него „баланс на
взаимоотношения между висшите държавни
органи“, подчинен на „централната идея на
принципа за разделение на властите, че никоя от властите не може да подчинява друга“
(Решение № 6 от 2012 г. по к.д. № 3/2012 г.).
Както е подчертано в Решение № 10 от 2021 г.
по к.д. № 8/2021 г., „с оглед необходимостта да
гарантира баланса на правомощията на вис
шите държавни органи и да не допусне някой
от тях да получи възможност да доминира,
Основният ни закон неслучайно възприема
определен подход на регламентация. Правомощията на висшите органи на държавата
се изброяват на конституционно ниво и този
начин на регламентация няма друга цел освен да посочи границите на властта, която
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те се ангажират да осъществяват, а оттук и
да изключи, доколкото положението им на
титуляри на определена власт позволява,
евентуална тяхна намеса по отношение на
други висши държавни органи.“ В този смисъл
е конституционно недопустимо титулярите
на държавна власт „да излизат извън кръга
на предписаната им конституционноправна
форма“, от което правило съдът като гарант
за върховенството на Конституцията не прави
изключение.
Съдът намира, че половото самоопределяне може да е основание за промяна на
вписания в актовете за гражданско състояние пол единствено в граничната хипотеза,
при която поради отклонения от типичните
комбинации на половите хромозоми (ХХ при
жените и ХY при мъжете) лицето притежава
отличителни полови белези и на двата пола
и следователно половата принадлежност не е
биологично детерминирана (състояние, което
се определя като „интерсексуално“), поради
което такава промяна не би била в противоречие с вложеното в Основния закон разбиране
за пола, основаващо се на половата бинарност. Съобразно аргументираното по-горе в
раздел „Изходни положения“ формирането
на преценката дали действащото българско
законодателство съдържа необходимата за
целта нормативна регламентация не ангажира
компетентността на Конституционния съд,
а на съдилищата в системата на съдебната
власт. При отсъствие на законова уредба по
въпроса единствено законодателят в лицето на
Народното събрание е компетентен да вземе
решение за необходимостта от такава и нейното конкретно съдържание – включително
относно критериите, въз основа на които се
вписва полът на интерсексуалните лица в
актовете им за раждане.
В обобщение Конституционният съд намира, че на поставения тълкувателен въпрос
следва да се отговори, че понятието „пол“ в
българската Конституция е възприето единствено в неговия биологичен смисъл. Начинът,
по който държавните органи в системите на
различните власти ще приложат това решение
на съда при осъществяване на своите функции,
ангажира тяхната конституционна и законова
компетентност, но при зачитане на даденото от
Конституционния съд задължително тълкуване, според което в Конституцията на Република
България (а следователно – и в българското
право, чийто фундамент е именно Конституцията) понятието „пол“ като обуславящо
личния и семейния статус на гражданите има
само биологично съдържание. Съдът обръща
внимание, че според установената му практика всяко незачитане на неговите актове „е
нарушение на самия Основен закон, защото
засяга основните принципи, залегнали в чл. 4,
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ал. 1 за правовата държава, която се управлява
според Конституцията и законите в страната“
(Решение № 8 от 2010 г. по к.д. № 2/2010 г.).
Именно във връзка с това „принципът на
правовата държава изисква съобразяване с
решенията на Конституционния съд като част
от действащото право и точното им изпълнение“. Дадените от съда тълкувания и правни
оценки трябва да се съобразяват в тяхната
цялост, да не се изваждат от контекста и да
не им се придава смисъл, какъвто решението
не съдържа (Решение № 1 от 2013 г. по к.д.
№ 5/2012 г.).
Въз основа на изложеното и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
Понятието „пол“ според Конституцията
следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл.
Съдия Георги Ангелов подписа решението
с особено мнение.
Съдия Филип Димитров подписа решението
със становище по мотивите.
Председател:
Борис Велчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдия Георги Ангелов
по конституционно дело № 6 от 2021 г.
„Умът е като парашута – работи само когато
е отворен“ – бил казал Айнщайн. Казаното
се отнася и за обществата.
Българският Конституционен съд понякога,
а напоследък все по-често, скача със затворен
парашут – под акламациите на „българската
народностна, духовна и културна традиция“
и „националната идентичност“. Сблъсъкът с
действителността е неизбежен. Жертвите на
домашно насилие и „прочистването“ на парк
от изглеждащи като „педерасти“ са само медийно видимата му част. Не изглежда съдът
да вижда, още по-малко да разбира, своята
роля в този процес.
1. Контент-анализ.
Думата „пол“ е спомената в Конституция
та само веднъж – в нейния чл. 6, ал. 2 като
защитен признак за дискриминация. Думата
„традиция“ присъства (като съгласувано производно) също веднъж – при определянето в
чл. 13, ал. 4 на източноправославното вероизповедание като традиционна религия в Репуб
лика България. „Идентичност“ не присъства в
Конституцията. Думите „свобода, хуманизъм,
равенство, справедливост и търпимост“ са
означени в преамбюла є като ценностите, на
които тя се основава, а „правата на личността,
нейното достойнство и сигурност“ – като върховен неин принцип. Повечето от тези думи
са повторени нееднократно в по-сетнешни
конституционни текстове.
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2. Формално-логически анализ.
Всяко понятие е абстракция (отделяне
чрез мисълта на свойството от предмета).
В собствения си тесен смисъл понятието „био
логичен пол“ означава пол извън психиката
(т. е. без условнорефлекторна дейност) и/или
извън общността (групата, обществото, социума). В реалния свят първото не съществува,
а второто съществува само при организми,
които не живеят в общност. Доколкото всеки
пол изисква поне психика, „биологичен пол“
е понятие с празно съдържание.
Човекът живее в общност, която по неизбежност го отразява (във философския смисъл),
включително и като пол. Понятието „пол“
при човека следователно е комплексно и не
може да бъде друго. То носи едновременно и
свързано биологичния, психическия и социалния си компонент.
3. Юридически анализ.
Ограничаването на обема на понятието
„пол“ като защитен признак по чл. 6, ал. 2 от
Конституцията до „биологичния пол“ пропуска
тези разсъждения. Неговата цел всъщност е да
увеличи незащитената от дискриминация зона
и то я постига. Незащитени остават половото
себевъзприятие (психичното) и произтичащото
от него възприятие от обществото (социалното,
не съвсем точно придобило гражданственост
като ЛГБТИ+) с всички възможни юридически
последици от това. По съдбата на тези пос
ледици решението скромно не се произнася,
оставяйки разрешаването им на обикновения
законодател. За последния обаче, както и при
всяко следващо конституционно оспорване по
материята, настоящото тълкувателно решение
ще е задължително.
Дали позицията на държавата „не ти забранявам да се чувстваш както искаш, но не съм
длъжна да го вземам предвид“ противоречи
на Конституцията, не е трудно да се прецени.
Решението е само проявление на проблем,
който е далеч по-дълбок. Той е социокултурното състояние на българското общество, което
на практика продължава да функционира по
вертикалния (деонтичния, на йерархиите и
свещеното), а не по хоризонталния (епистемичния, на разума и съмнението) модел.
Конст и т у ционосъобразното т ълк у ване,
според мен, би трябвало да е:
„Понятието „пол“ според Конституцията
следва да се разбира в неговия биологичен,
психичен и социален смисъл.“
––––––––––––––––––––––––

Бел.
От 1.04.2001 г., когато Кралство Нидерландия признава възможността за сключване на
еднополови бракове, до 26.09.2021 г., когато
Швейцарската Конфедераци я го доп уска на
референ д у м с 64,1 % о т гласопода ват ел и т е
„за“, еднополовите бракове са разрешени в
30 държави от всички континенти и с различни
религии.
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Еднополовите граждански съюзи са разрешени в 15 държави.
Българското общество обикновено се учи
по трудния начин. Ако се учи.
Конституционен съдия:
Георги Ангелов

СТАНОВИЩЕ
от съдия Филип Димитров
по мотивите по конституционно дело № 6
от 2021 г.
Приемайки общата формула на диспозитива, намирам за необходимо ясно да се
отбележи, че преценката на компетентните
органи, и в частност на съда, за степента на
налични или предизвикани промени в биологичните характеристики на пола не може
да се изчерпи с наличието на ХХ или ХУ
хромозоми.
Основната цел на Конституцията е чрез
институциите и съотношението между тях
да защитава свободата на гражданите (т.е.
това, което никой не трябва да може да им
отнеме), макар и в последните десетилетия
акцентът да се премества върху правата в тесен смисъл на думата (т.е. това, което някой,
обикновено държавата, трябва да им даде или
поне осигури). Затова българският конституционен законодател e приел, че тя не следва
да се занимава с това кой как се преживява.
Тя обаче не може да пренебрегне свободата
на гражданите да извършват действия, чиито
последици попадат в широкия кръг биологични
белези на половата идентичност.
Доколкото биологията познава различни
междинни състояния, биологичните характерист ик и следва да се разглеж дат като
континуум. Есенциална характеристика на
властта е възможността да преценява (и избира) как точно да реализира прерогативите
си, в случая с администрацията и съда – как
точно да осъществят преценката си. Съдът е
властта, която в най-висша степен извършва
конкретната съпоставка на общата норма със
специфичните характеристики на всеки отделен стигнал до него случай. Затова би било
полезно Конституционният съд да подчертае
в мотивите си, че настоящото тълкуване не
преклудира възможността на компетентните
органи, и в частност на съда, да преценяват
кои оперативно или хормонално предизвикани
изменения в достатъчно изявена степен променят този биологичен набор от характеристики, сред които хромозомите са основен, но
не единствен определящ белег, и въз основа
на това да приемат решения, чиито правни
последици трайно предефинират половата
идентичност.
Конституционен съдия:
Филип Димитров
6721
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РЕШЕНИЕ № 16
от 27 октомври 2021 г.

по конституционно дело № 18 от 2021 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов,
Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа
в закрито заседание на 27 октомври 2021 г.
конституционно дело № 18/2021 г., докладвано
от съдията Таня Райковска.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2
от Конституцията на Република България
(Конституцията) във фазата за решаване на
делото по същество.
Делото е образувано на 16 август 2021 г. по
искане на петдесет и пет народни представители от 46-ото Народно събрание за установяване
на противоконституционност на Указ № 129
от 10.05.2021 г. (ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.) на
президента на Република България в частта, с
която за служебен министър на икономиката
е назначен Кирил Петков Петков.
Вносителят на искането излага съображенията си в подкрепа на твърдяното противоречие на оспорената част от цитирания
указ с чл. 110 във връзка с чл. 65, ал. 1 от
Конституцията.
В искането се поддържа, че към момента
на назначаване с Указ № 129 от 10.05.2021 г.
(ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.) на Кирил Петков
Петков за служебен министър на икономиката той не е бил освободен от канадското си
гражданство, поради което не е било изпълнено едно от изискванията на чл. 65, ал. 1 от
Конституцията – да няма друго гражданство
освен българско, към който препраща чл. 110
от Конституцията, и в който е установено кои
български граждани могат да бъдат членове на
Министерския съвет. Според вносителя към
момента на назначаването му за служебен
министър на икономиката по отношение на
Кирил Петков Петков не е бил издаден акт от
съответния държавен орган на Канада, който
го освобождава от гражданството на тази държава. Вносителят поддържа, че за загубване
на канадското гражданство не е достатъчно
лицето да е направило волеизявление за освобождаване от гражданство, за да са налице
материалноправните предпоставки за това,
а е необходимо издаване на публичноправен
акт от компетентен държавен орган.
С определение от 9 септември 2021 г. Конституционният съд (съдът) е допуснал делото
за разглеждане по същество.
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С това определение и на основание чл. 20а,
ал. 1 от Правилника за организацията на
дейността на Конституционния съд (ПОДКС)
съдът е конституирал като заинтересовани
институции Народното събрание, президента
на Република България, Министерския съвет,
министъра на правосъдието и министъра на
външните работи.
Поканени са да дадат писмено правно мнение по предмета на делото проф. д-р Даниел
Вълчев, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф.
д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров,
проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Наталия
Киселова.
На основание чл. 20, ал. 1 от Закона за
Конституционен съд (ЗКС) с определението
от 9 септември 2021 г. по настоящото конституционно дело Конституционният съд е
изискал от президента на Република България
да представи заверено копие от декларацията на Кирил Петков Петков, подадена на
основание чл. 110 във връзка с чл. 65, ал. 1
от Конституцията при неговото назначаване
като министър от служебното правителство
с цитирания по-горе указ.
Съдът е изискал от министъра на правосъдието да представи документ, удостоверяващ наличието или липсата на българско
гражданство на Кирил Петков Петков към
момента на издаване на указа на президента
за назначаване на служебно правителство –
10 май 2021 г.
Съдът е изискал от министъра на външните
работи по дипломатически път да поиска писмена информация от компетентен държавен
орган на Канада, удостоверяващ наличието
или липсата на канадско гражданство на Кирил Петков Петков към 10.05.2021 г.
Съдът е изискал от Кирил Петков Петков
да представи официален писмен документ
от компетентния държавен орган на Канада,
удостоверяващ освобождаване от канадско
гражданство с посочена дата на освобождаването.
С определение от 12 октомври 2021 г. на
основание чл. 22, ал. 3, предл. 2 ПОДКС
Конституционният съд е приел като доказателства по делото:
– писмо с вх. № 383 от 14.09.2021 г. от министъра на правосъдието;
– писмо с вх. № 384 от 16.09.2021 г. от
главния секретар на президента на Република
България ведно със заверено копие от декларацията с дата 10.05.2021 г. на Кирил Петков
Петков, основана на чл. 110 от Конституцията;
– писмо вх. № 390 от 24.09.2021 г. от министъра на външните работи заедно с приложени
заверени копия от 4 бр. грами от 14 и 16 август
2021 г. и от 13.09.2021 г. и от изпратена Вербална нота № Ко-01-365 от 13.09.2021 г. до МВнР
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на Канада с молба за предоставяне на писмена
информация от компетентен държавен орган
на Канада, удостоверяваща наличието или
липсата на канадско гражданство на Кирил
Петков Петков към 10.05.2021 г.;
– копие от удостоверение № 8138RN101397
за отказ (за освобождаване) от канадско гражданство на Кирил Петков Петков и уведомително писмо до Кирил Петков Петков с дата
1.10.2021 г. от посолството на Канада в Букурещ с потвърждение от дирекция „Консулски
отношения“, сектор „Заверки и легализация“
към Министерството на външните работи на
Република България, на автентичността на
положения подпис и печат на посолството
на Канада в Букурещ и с приложени официални преводи на български език и на двата
документа;
– копие от заявление на Кирил Петков
Петков по образец до компетентните служби
в Канада за отказ от канадско гражданство
(апликационна форма) с дата 21.04.2021 г.
на английски език, придружено от превод
на български език със заверка от български
нотариус.
В изпълнение на предоставената им от съда
възможност становища и правни мнения по
допустимостта и основателността на искането
са изразили: президентът на Република България, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р
Пламен Киров и доц. д-р Наталия Киселова.
Ос та на л и т е конс т и т у и ра н и по дело т о
заинтересовани институции и поканени да
да дат правно мнение специа лист и не са
депозирали писмени становища в указания
едномесечен срок.
От представилите становища и правни
мнения по делото единствено президентът на
Република България поддържа, че искането
следва да бъде отклонено като недопустимо
„поради отпадане предмета на делото“. Намира, че преустановяването на функционирането
на служебното правителство, назначено с Указ
№ 129 от 10.05.2021 г., „засяга настоящото
оспорване“. Излагат се аргументи, че с издаването на Указ № 244 от 14.09.2021 г. (ДВ,
бр. 77 от 16.09.2021 г.), с което е назначено ново
служебно правителство, предходното служебно
правителство е преустановило съществуването си, поради което предметът на делото е
изчерпан и искането се явява недопустимо.
Президентът посочва, че в практиката си
Конституционният съд нееднократно е отчитал, че последиците от акта, предмет на конституционен контрол, трябва да съществуват
към момента на произнасянето. Поддържа, че
отменянето или изменянето на акта, предмет
на контрол по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Основния
закон, влече недопустимост на производство-
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то и това се отнася до всички атакувани по
този ред актове – както нормативни, така и
ненормативни.
Според президента Конституционният съд,
изпълнявайки правомощието си по чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията за извършване на
нормен контрол, действа като съд по правото
и следва да проверява дали са налице само
определените конституционни изисквания.
По съществото на делото президентът
посочва, че Указ № 129 от 10.05.2021 г. в
частта, в която за служебен министър на
икономиката е назначен Кирил Петков Пет
ков, е конституционосъобразен, тъй като е
издаден от правоимащ субект, черпещ своите правомощия пряко от Конституцията, че
този субект има правомощието да назначава
минист ри в служебно правителство и издаването на указа се предхожда от писмена
декларация, представена от кандидата, съдържаща информация, че последният отговаря
на изискванията на чл. 110 от Конституцията.
Според президента „установяването на факт,
свидетелстващ за неизпълнение на конституционно изискване от страна на кандидата, би
имало правни последици за самия кандидат
и не е задължително това да се отрази на
конституционността на указа“.
В писмените правни мнения на проф. д-р
Даниел Вълчев, проф. д-р Пламен Киров
и доц. д-р Наталия Киселова е обоснована
тезата, че правният интерес не е отпаднал и
делото следва да бъде решено по същество.
И тримата изтъкнати специалисти от науката
се позовават на обстоятелството, че указът
на президента за назначаване на служебно
правителство е ненормативен акт и като такъв
евентуалната му противоконституционност би
имала действие от момента на влизането му в
сила. Приемат, че моментът, към който следва
да се преценява дали Кирил Петков Петков е
отговарял на условията, предвидени в чл. 110
във връзка с чл. 65, ал. 1 от Конституцията,
е денят на влизане в сила на указа, с който
е назначен за служебен министър, а това е
денят на издаване на указа за назначаване на
служебно правителство.
Проф. д-р Даниел Вълчев аргументира
разбирането, че производството е допустимо
и е налице правен интерес от решаване на
делото по същество, позовавайки се на тълкувателно Решение № 3 от 28.04.2020 г. по
к. д. № 5/2019 г. на Конституционния съд.
Посочва, че с това решение съдът е променил
из основи съществуващата дотогава практика и по този начин всички позовавания на
практика на Конституционния съд, формирана преди влизане в сила на това решение
и относима към последиците на установена
противоконституционност на ненормативен
акт, следва да се считат неотносими към
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предмета на настоящия спор. Проф. Вълчев
застъпва разбирането, че с Решение № 3 от
28.04.2020 г. съдът е изяснил правните последици от обявяването на ненормативен акт за
противоконституционен (в това число и указ
на президента), „които настъпват не занапред
(ex nunc), каквото е общото правило, а от момента на постановяването на атакувания акт
(ex tunc)“. В правното мнение се посочва, че
„евентуалното обявяване на атакувания в съответната част указ за противоконституционен
би означавало, че Кирил Петков Петков никога
не e бил министър на икономиката, и макар
и решението на Конституционния съд пряко
да не засяга издадените от противоконституционно назначения министър актове, това
би отворило пътя за атакуването на всеки от
тях по съответния процесуален ред“ и поради
това не би било без правни последици. Според
проф. Даниел Вълчев в рамките на настоящото дело следва да се счита за установено, че
Кирил Петков Петков е бил лице с двойно
гражданство към 21.04.2021 г., основавайки
се на собствените твърдения на Петков и на
документа от проверката в регистъра на лицата
с българско гражданство, в който по правило
се отбелязва наличието на второ гражданс
тво. Посочва, че ако Кирил Петков Петков
представи убедителни доказателства, че към
датата на влизане в сила на Указ № 129 от
10.05.2021 г. е бил вече освободен от канадско
гражданство, искането за обявяване на указа
за частично противоконституционен следва
да бъде отхвърлено – в противен случай то
следва да бъде уважено.
В правното мнение на проф. д-р Пламен
Киров се посочва, че конституционното дело
продължава да има предмет и е налице правен
интерес от разглеждането и решаването на
конституционния спор по същество. Излагат
се аргументи, свързани не само с разрешението, дадено от Конституционния съд в
тълкувателно Решение № 3 от 28.04.2020 г.
по к. д. № 5/2019 г. относно правните последици от обявяване на ненормативни актове
за противоконституционни, но и с факта на
издадените от служебния министър на основание чл. 115 от Основния закон различни по
характер и брой актове с правно значение.
Проф. д-р Пламен Киров, позовавайки се
на постъпилите и приети доказателства по
делото, застъпва извод за противоконституционност на оспорената от вносителя част
от Указ № 129 от 10.05.2021 г.
Доц. д-р Наталия Киселова поддържа, че
изискванията на чл. 110 във връзка с чл. 65
от Конституцията се отнасят и за членовете
на Министерския съвет и в хипотезата, когато биват назначавани от държавния глава в
състава на служебно правителство, те трябва
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да са налице към момента, в който указът на
президента е издаден или влиза в сила, ако
има изрично посочен срок. Приема, че при
обвързаност на конституционната юрисдикция
с отправеното искане за произнасяне относно
визирания акт на основание чл. 149, ал. 1, т. 2
от Конституцията тя не може нито да тълкува, нито да интерпретира конституционната
норма на чл. 65, ал. 1, към която препраща
чл. 110 от Основния закон, и следва при извършване на преценката си по настоящото
дело да изследва постъпилите документи и да
установи дали лицето е било само български
гражданин.
Конституционният съд, като обсъди довод и т е в иск а не т о на 55-и мата народ н и
представители от 46-ото Народно събрание,
постъпилите и приети по делото писмени
доказателства, писмени становища и правни
мнения, както и относимата правна уредба,
за да се произнесе, взе предвид следното:
По допустимостта на искането:
Съдът намира, че преди да пристъпи към
преценка по същество на основателността на
искането, следва да обсъди неговата допустимост, още повече, че този въпрос се поставя
в становището на президента на Република
България.
С Указ № 129 от 10.05.2021 г. (ДВ, бр. 39 от
12.05.2021 г.) на президента е назначено ново,
служебно правителство, в което Кирил Петков
Петков е определен за министър на икономиката. Правомощията на това правителство са
прекратени с Указ № 244 от 14.09.2021 г. (ДВ,
бр. 77 от 16.09.2021 г.), с който е назначено
ново служебно правителство. След постановяването на този указ Кирил Петков Петков
вече не е министър в служебно правителство,
което поставя въпроса дали продължаването
на производството е допустимо поради евентуално отпадане предмета на делото.
Искането на петдесет и пет народни представители от 46-ото Народно събрание за
установяване на противоконституционност
на Указ № 129 от 10.05.2021 г. на президента
в посочената му по-горе част е отправено
до Конституционния съд на 16.08.2021 г. от
субект с право да сезира конституционната
юрисдикция по чл. 150, ал. 1 от Конституция
та. Указът, частично оспорван пред съда по
настоящото дело, е действащ към 16.08.2021 г.
и към момента на допускане за разглеждане
на конституционното дело с определение от
9 септември 2021 г. е произвеждал правно
действие – служебното правителство е изпълнявало правомощията си. Понастоящем
назначеното с Указ № 129 от 10.05.2021 г.
служебно правителство е с прекратен мандат,
тъй като с друг последващ указ на президента на Република България е назначено ново,
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действащо към настоящия момент служебно
правителство, в което Кирил Петков Петков
не е служебен министър.
Правният спор, с който Конституционният съд е сезиран, е за установяване на
частична противоконституционност на указ
на президента на Република България за
назначаване на служебно правителство, който по правната си природа е ненормативен
акт. Ненормативните юридически актове са
резултат от дейността на Народното събрание или президента, на конституционните
органи, издаващи/приемащи актовете по
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията по повод прилагане на конституционни норми, и
подлежат на контрол за конституционосъобразност. В Решение № 3 от 28.04.2020 г.
по к. д. № 5/2019 г. Конституционният съд
посочва, че „п ри кон т рола за конст и т уционност на ненормативни правни актове
върховенството на Конституцията може да
се гарантира, ако обявената противоконстит у ционност има действие от момента
на тяхното приемане или издаване“. С това
тълкувателно решение по к. д. № 5/2019 г.
съдът обоснова, че правните последици от
обявяването на противоконституционност
на ненормативен акт настъпват не занапред,
каквото e общото правило, а от момента на
постановяването на атакувания акт, и промени съществено практиката си. Ето защо
всички позовавания на практика на съда,
относима към последиците от установена
противоконституционност на ненормативни
актове, постановени преди влизането в сила
на Решение № 3/2020 г., следва да се приемат
за неотносими към предмета на настоящия
спор. Противното разбиране би означавало,
че в разглежданата хипотеза това най-ново
решение на Конституционния съд е лишено от
правни последици и не е годно да гарантира
върховенството на Конституцията.
Преценката на съда в настоящия случай
включва и заключение дали съответният ненормативен акт е довел до промяна в правния
ред, като по тази въпрос не би могло да има
съмнение, че в периода, през който Кирил
Петков Петков е действал като служебен
минист ър на икономиката, е у частва л в
работата на Министерския съвет, както и е
постановявал министерски актове в периода
12.05.2021 г. – 16.09.2021 г., т. е. издавал е редица актове с правно значение – правилници,
наредби, инструкции и заповеди, предвид
разпоредбата на чл. 115 от Конституцията.
Актовете са юридическата форма, в която
държавните органи упражняват своите правомощия, а предназначението на контрола
за конституционност в производството пред
Конституционния съд е да гарантира върхо-
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венство на Конституцията, което може да
бъде постигнато в хипотезата на контрол за
конституционност на ненормативен акт само
ако, както беше отбелязано, установените за
противоконституционни ненормативни правни
актове, чиито правни последици са настъпили, се обявят за невалидни от момента на
приемането или издаването им.
Въз основа на изложеното Конституционният съд приема, че производството по делото
следва да продължи, тъй като правният интерес
от решаването му по същество не е отпаднал,
независимо че с Указ № 244 от 14 септември
2021 г. на президента за назначаване на ново
служебно правителство правомощията на
Кирил Петков Петков за служебен министър
са прекратени.
По основателността на искането:
Правното положение на министрите съдържа редица специфики, като една от тях е
избираемостта или условията, на които следва
да отговаря едно лице, за да заеме длъжността
министър. Член 110 от Конституцията предвижда, че министърът следва да отговаря на
всички изисквания за избираемост, които са
установени за народен представител, изброени
в чл. 65, ал. 1 от Конституцията. Тези изиск
вания имат абсолютен характер и липсата на
което и да е от тях към момента на избора
прави кандидата неизбираем (Решение № 2
от 13 април 1995 г. по к. д. № 1/1995 г.). Конституцията поставя на първо място в чл. 110
изискването лицето да е „само български
гражданин“, който отговаря на условията
за избиране на народни представители, а в
чл. 65, ал. 1 конкретизира, че той трябва да
е „български гражданин, който няма друго
гражданство“. Връзката между изискванията,
на които следва да отговаря кандидатът за
министър, и тези за народен представител
произтича от установената парламентарна
форма на управление на държавата.
Гражданството на съответната държава е
сред най-често предявяваните в конституционните демокрации изисквания за избираемост
на публична длъжност и България не прави
изключение. По смисъла на Основния закон
липсата на чуждо гражданство следва да бъде
декларирана при кандидатирането за народен
представител, президент или вицепрезидент,
както и към момента на избора (назначаването на служебно правителство) на едно лице
за министър.
Гражданството представлява трайна политическа и правна връзка на съпринадлежност
между физическото лице и държавата, от
която възникват права и задължения за двете
страни. То е определящо за правния статус на
индивида, свързано е с неговата индивидуализация и поради това подлежи на сравнително

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

сложен и изискващ време процес най-вече за
промяната му или за неговото придобиване
чрез способи извън придобиването по рождение. И днес е приложимо класическото
правило, че само лицата, трайно свързани с
държавата чрез своето гражданство, могат да
заемат висши държавни длъжности.
Освен политическо и правно измерение
гражданството съдържа и морални императиви, доколкото лоялността на индивида
към държавата е ценност, чието отсъствие
може да лиши от съдържание разглеждания
институт. Правната му уредба е концентриран израз на историческите и държавните
традиции.
Обединението на гражданите в съвременните демокрации е в контекста на споделените
идеали и легитимира правилата, съгласно
които ще бъдат излъчени управляващите и
съгласно които общността ще бъде управлявана. Въпросът е тясно свързан с личното и
общественото самосъзнание на българската
общност и на всеки отделен българин и мисията на държавата да се самосъхрани срещу
влиянието на вътрешни и външни сили, които противоречат (противостоят) на нейните
интереси и единство. Омаловажаването на
тази връзка между гражданина и държавата
като неотделим елемент на отношението на
гражданството обезценява миналото и обезсмисля бъдещето на общността като такава.
Според Конституцията на Република България само български граждани могат да
участват в управлението на страната на национално ниво, като за заемането на някои
висши държавни длъжности наличието на
друго освен българско гражданство е изключено и неспазването на този конституционен
императив представл ява непреодолимо в
последващ момент препятствие. Това конституционно изискване произтича от мисията
на съвременната национална държава да се
запази единството на народа на държавата.
Конституцията на Република България установява завишени изисквания по отношение
гражданството на лицата, заемащи конституционно установени държавни длъжности,
които са израз на стремежа към устойчивост
на правните изисквания и защита на националните интереси.
Макар след присъединяването на България към Европейския съюз да се поставя
въпросът за отпадане на забраната за двойно гражданство, установена за президента,
народните представители и членовете на
Министерския съвет, неговото решаване не
може да заобиколи изискването за изменение
на Конституцията в тази част поради своята
деликатност – необходимост от премерена
и обоснована защита на националните ин-
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тереси. В допълнение България е страна по
Европейската конвенция за гражданството от
6 ноември 1997 г. (ратифицирана със закон,
приет от 40-ото Народно събрание на 9 декември 2005 г. – ДВ, бр. 102 от 20.12.2005 г.)
(обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила за
Република България от 1.06.2006 г.) с изразена при подписването резерва по отношение
прилагането на чл. 17, т. 1 от Конвенцията,
изискващ „гражданите на държава – страна
по конвенцията, притежаващи друго гражданство, да имат на територията на тази
държава – страна по конвенцията, в която
пребивават, същите права и задължения като
останалите граждани на тази държава – страна по конвенцията“. Резервата на Република
България при ратификацията по приложението на чл. 17 от Европейската конвенция за
гражданството гласи: „Република България
няма да прилага по отношение на гражданите на Република България, притежаващи
друго гражданство и които пребивават на
нейна територия, правата и задълженията,
за които Конституцията и законите изискват
само българско гражданство.“
В Решение № 15 от 13.09.1995 г. по к.д.
№ 21/1995 г. Конституционният съд приема,
че „упражняването на властта във всяка държава е елемент от държавния суверенитет“
и че е „съмнително доколко упражняването
на властт а от лица с чуждо гражданство
гарантира нейната независимост“. Защото
наличието на чуждо гражданство означава
публичноправна връзка между лицето и друга
държава наред с връзката на гражданство
с българската национална държава. Тази
връзка с друга държава предпоставя права
и задължения, които могат да се окажат в
конфликт със задълженията към българската
държава. Подобна хипотеза при упражняването на изпълнителната власт за вземането
и изпълняването на управленски решения
крие риск за националните интереси и сигурност. Поради това във власт единствено
на българската държава остава решението
за това кой и при какви условия е годен да
упражнява властнически правомощия и да
осигури осъществяването на управленски
функции от персонален състав, способен във
всичките си актове и действия да се ръководи от публичния интерес за общите дела
в държавата и да съдейства за постигане на
общото благо, както се посочва в Решение
№ 7 от 17.09.2019 г. по к.д. № 7/2019 г.
Съобразно изложено то въп росът да ли
българската Конституция в настоящата си
редакция в цитираните по-горе текстове,
относими към преценката за избираемост/
назначаемост на определени висши държавни
длъжности на български граждани, прите-
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жаващи и друго гражданство, има предвид
само отсъствие на друго гражданство като
завършена процедура по освобождаване от
чуждо гражданство, или е достатъчно тази
процедура да е започнала, е безпредметен
с оглед съдържанието на конституционния
текст, който смислово е ясен, не поражда
двусмислия и неясноти, а съществува и установена, обвързваща всички субекти на правото
практика на Конституционния съд по него.
В свое Решение № 2 от 13 април 1995 г. по
к.д. № 1/1995 г. Конституционният съд приема,
че изискванията, посочени в чл. 65, ал. 1 от
Основния закон, „имат абсолютен характер и
липсата на което и да е от тях прави лицето
неизбираемо“ и „поради публичноправния
характер на института на гражданството,
свързан със значими правни последици, без
правно значение е субективната преценка
по въпроса за придобиване и загубване на
чуждо гражданство“. Конституционният съд
е подчертал, че не е достатъчно да са налице
материалноправните предпоставки за освобождаване от чуждо гражданство, а е необходимо да е осъществена предвидената със
закон процедура, която приключва с издаване
на съответен държавен акт.
Това се потвърждава и от съдържанието на
приложения от Кирил Петков Петков и приет
като доказателство по конституционното дело
ведно с искане вх. № 412 от 8.10.2021 г. документ
с наименование – Заявление за отказ от канадско гражданство, съгласно подраздел 9(1),
където на стр. 4, т. 14, абзац 3, Кирил Петков
Петков е потвърдил (декларирал с отметка
„ДА“) следния текст: „разбирам важността на своя отказ от канадско гражданство,
както и това, че ако той бъде одобрен, ще
загубя всички права и привилегии на канадски гражданин и вече няма да имам статут
в Канада“. Това писмено потвърждение до
съответните компетентни власти на Канада
с дата 21.04.2021 г. насочва към еднозначния
извод, че кандидатът за служебен министър
К ирил Петков Петков е бил наясно към
посочената дата, че заявяването от него на
отказ от канадско гражданство не поражда
автоматично действие – освобождаване от
това гражданство, а следва да бъде одобрен от
съответните власти на Канада, което логически
изисква определен от съответната държава
период от време. Идентични са разясненията
и в официалния сайт на компетентния по
въпросите на гражданството орган на Канада, основани на Закон за гражданството
(R. S. C., 1985, с. С-29), както и позоваванията
на разпоредби и процедури от същия закон,
съдържащи се в официалните документи,
представени от Кирил Петков Петков и изхождащи от компетентния орган на Канада,
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придружени с потвърждаване с дата 7.10.2021 г.
от Министерството на външните работи на
Република България, дирекция „Консулски
отношения“, сектор „Заверки и легализация“,
на автентичността на положения подпис и
печат на посолството на Канада в Букурещ.
Ако българският Основен закон имаше
д ру г о разби ра не за о т с ъс т вие на ч у ж до
гражданство, включително и за случаите на
започнала, но незавършила процедура по
освобождаване, то би било изрично и ясно
посочено, което в релевантните за заемането
на висши държавни длъжности разпоредби
на действащата Конституцията не е налице.
Съобразно изискванията на основополагащия принцип за върховенството на Конституцията за съда възниква и се налага
необходимостта от строго придържане към
недвусмислената уредба на обсъжданата материя от действащия Основен закон и установената относима практика на Конституционния
съд. В Решение № 2 от 13.04.1995 г. по повод
разрешаване на правен спор, свързан с приложение на чл. 65, ал. 1 от Конституцията,
Конституционният съд е категоричен, че „разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от Конституцията
изисква кандидатите за народни представители
да нямат друго гражданство към момента на
кандидатстването им за участие в изборите
и лицето … е трябвало да направи постъпки
за освобождаването си и да бъде освободено
от американско гражданство преди да подаде
документи за народен представител…“. По настоящото дело Конституционният съд развива
своята позиция и посочва, че не е достатъчно
едно лице да е предприело стъпки за отказ
от чуждото си гражданство. Ирелевантни са
произнасянията на Европейския съд по правата на човека по повод спорове във връзка
с практиката на някои държави, поставящи
непреодолими пречки за ефективен отказ от
гражданство. Законодателството на Канада,
отнасящо се до отказа от канадско гражданство, не поставя такива пречки, както се
вижда от приетите като доказателство представени документи и процедурата за отказ
от гражданство е съвместима с разумните
очаквания, гарантирани и от българската
Конституция. Приключването на процедурата
по фактическия състав за отказ от гражданство е продължителен във времето процес.
Може да бъде счетено за наличие на непреодолима пречка за отказ от гражданство,
когато процедурата надхвърля в значителна
степен разумната продължителност на сходни
административни процедури. В случая Конституционният съд намира, че не е изправен
пред такава хипотеза за изключителност, тъй
като срокът, предвиден за обработване на исканията за отказ от гражданство на Канада, е
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сходен с предвидения в България – 6 месеца,
като процедурата по заявлението за отказ
от канадско гражданство на Кирил Петков
Петков е приключила в рамките на 4 месеца
(21.04.2021 г. – 10.08.2021 г.).
Като се съобрази с посоченото по-горе,
въз основа на събраните и приети по делото
писмени доказателства могат да бъдат направени следните изводи за фактите от значение
за решаване на делото:
Видно от писмо с вх. № 383 от 14.09.2021 г.
на министъра на правосъдието, Кирил Петков
Петков е български гражданин и не е бил освободен от българско гражданство към датата
на назначаването му за служебен министър,
респ. на попълването на декларацията по
чл. 110 от Конституцията. Министърът на
правосъдието посочва в документа, че от
направената проверка в Националната база
данни „Население“ в графа „Гражданство“ за
това лице е вписано както българско, така и
канадско гражданство.
Видно от предоставеното на Конституционния съд копие от заявлението по образец
(апликационна форма) до компетентните служби в Канада за отказ на Кирил Петков Петков
от канадско гражданство с дата 21.04.2021 г.,
придружено от превод на български език и с
нотариална заверка на копието от български
нотариус, към датата 21.04.2021 г. същото лице
е притежавало канадско гражданство.
С писмо вх. № 384 от 16.09.2021 г. главният
секретар на президента на Република България
е представил заверено копие от писмената
декларация от 10.05.2021 г. на Кирил Петков
Петков, в която той е декларирал на основание чл. 110 от Конституцията, че е български
гражданин и няма друго гражданство.
Съдът отбел язва, че по отношение на
та к а под п иса ната дек лара ц и я о т К и ри л
Петков Петк ов при издаването на указа за
назначаване на служебното правителство
не е предвидено извършване на проверка
относно отразеното в нея. Декларирането на
изискуемите от Конституцията обстоятелства
е задължение на лицата, които са кандидати
за заемането на висши публични длъжности,
и те биха носили юридическа отговорност
за неверността им, за което декларират, че
са уведомени.
На 10 май 2021 г. президентът на Република
България е издал Указ № 129 от 10.05.2021 г.
(ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.), с който е назначил служебно правителство, в чийто състав
влиза Кирил Петков Петков като служебен
министър на икономиката.
На 14 септември 2021 г. президентът на
Република България е издал Указ № 244 от
14.09.2021 г. (ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г.), с който
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е назначил служебно правителство, в чийто
състав Кирил Петков Петков не фигурира,
като същият от този момент е престанал да
има качеството на министър.
От представените от Кирил Петков Петков
с искане вх. № 412 от 8.10.2021 г. писмени
документи – копие от официален документ
от компетентния държавен орган на Канада
с наименование „Удостоверение за отказ от
канадско гражданство с № 8138/RN101397 на
лицето Кирил Петков“ и уведомително писмо до него с дата 1.10.2021 г. от посолството
на Канада в Букурещ, и двата документа с
потвърждение от дирекция „Консулски отношения“, сектор „Заверки и легализация“
към Министерството на външните работи на
Република България, на автентичността на
положения подпис и печат на посолството на
Канада в Букурещ и с приложени официални
преводи на български език, следва, че същият
е престанал да бъде гражданин на Канада на
20 август 2021 г.
Заявената на 21 април 2021 г. от Кирил
Петков Петков воля да бъде освободен от
канадско гражданство, както и обстоятелството, че е отговарял на материалноправните предпоставки да бъде освободен от него,
не са били достатъчни той да престане да
бъде гражданин на Канада. От официалния
документ, издаден от компетентния орган
на Канада, е видно, че освобождаването от
гражданство на Канада е настъпило едва на
20 август 2021 г.
От изложеното се налага категоричен и
еднозначен извод, че освобождаването на Кирил Петков Петков от друго гражданство – в
случая от гражданство на Канада, е настъпило
след назначаването му за служебен министър.
Към момента, в който е бил назначен за служебен министър с Указ № 129 от 10.05.2021 г.
(ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.) на президента на
Република България, Кирил Петков Петков
е притежавал не само българско, но и канадско гражданство и по тази причина не е
отговарял на изискванията, изрично и ясно
предвидени в чл. 110 във връзка с чл. 65,
а л. 1 от Конст и т у ц и я та, пора ди коет о е
била налице, без да е била декларирана от
него, непреодолима конституционна пречка
да бъде назначен за министър в служебното
правителство.
Въз основа на изложените аргументи и
обсъдените и съобразени по делото доказателства на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционен Указ
№ 129 от 10.05.2021 г. (ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.)
на президента на Република България в частта,
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с която за служебен министър на икономиката
е назначен Кирил Петков Петков.
Решението е подписано с особено мнение от
съдия Георги Ангелов относно допустимостта.
Председател:
Борис Велчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдия Георги Ангелов
по конституционно дело № 18 от 2021 г.
Решението според мен е недопустимо.
1. Своята допустимост то основава на
Решение № 3 от 2020 г. на Конституционния
съд за обратното действие на решенията му
за обявяване за противоконституционни на
ненормативни актове, какъвто несъмнено е
указът в оспорената си част.
Въпросът обаче не е за действието на решението, разрешен с тълкуването, а за възможността да се стигне до решение.
2. Предмет на конституционен контрол са
само действащи правни актове, казва Конституционният съд в мотивите си към Решение
№ 3 от 2020 г. Действащи са тези правни актове, които пораждат правни последици към
момента на приключване на производството
по контрол.
Казаното не е obiter, то е самата същност
на конституционното правораздаване. Неговата цел е да възстанови правомерността, като
отстрани правните последици от противоконституционния акт към момента, в който
такива все още настъпват, т. е. към момента
на постановяване на решението. Продължаващото действие на акта е необходима
процесуална предпоставка за оспорването.
Заличаването ex tunc на вече настъпилите
правни последици при ненормативните актове
е резултат от самото решение, затова не може
да е условие за него.
Конституционният контрол е насочен към
настоящето, не към миналото. Той е към това,
което е, не към това, което е било, но вече
не е. Иначе би трябвало да си представим
безкрайна поредица от допустими конституционни оспорвания на актове, които са
престанали да действат.
3. Към момен та на постановяване на
настоящото решение оспорената част от
президентския указ вече нe поражда своята
единствена правна последица – инвеститурата,
защото тя е прекратена с назначаването на
ново служебно правителство. След прекратяването оспореният акт вече не е действащ.
Поради това оспорването и постановеното по
него решение са недопустими.
Делото следваше да бъде прекратено.
Конституционен съдия:
Георги Ангелов
6723
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368
ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. за изплащане на
еднократна финансова подкрепа за отопление
на лица и семейства от уязвими групи за
преодоляване на последиците от увеличаване
на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2021 г. в размер на
15 000 000 лв. за изплащане на разходи за
предоставяне на еднократна финансова подкрепа за отопление на лица и семейства от
уязвими групи за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата
и извънредната епидемична обстановка при
условията и в размерите съгласно постанов
лението.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на 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 утвърдените разходи по „Политика
в областта на социалното подпомагане и
равнопоставеността на жените и мъжете“,
бюджетна програма „Социални помощи“,
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
утвърдените показатели по чл. 14, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 3. По бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2021 г. по „Политика в областта на социалното подпомагане
и равнопоставеността на жените и мъжете“,
бюджетна програма „Социални помощи“, да
се създаде администриран разходен параграф
„Еднократна финансова подкрепа за отопление на лица и семейства от уязвими групи за
преодоляване на последиците от увеличаване
на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка“.
Чл. 4. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2021 г. на база фактически извършените разходи и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2021 г.
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Чл. 6. Еднократната финансова подкрепа
за отопление в размер на 300 лв. се предоставя на лица и семейства от уязвими групи
за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната
епидемична обстановка.
Чл. 7. Еднократната финансова подкрепа
по чл. 6 се предоставя служебно от дирекции
те „Социално подпомагане“ въз основа на
списък, утвърден със заповед на директора
на съответната дирекция „Социално подпомагане“, на:
1. лица и семейства, подали заявление-дек
ларация за отпускане на целева помощ за отоп
ление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., на
които е издадена заповед за отказ единствено
на основание чл. 2, ал. 1 от Наредба № РД-07-5
на министъра на труда и социалната политика
от 2008 г. за условията и реда за отпускане на
целева помощ за отопление (обн., ДВ, бр. 49
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 59 и 67 от 2008 г.,
бр. 72 от 2009 г., бр. 52 от 2010 г., бр. 45 от
2012 г., бр. 48, 57 и 94 от 2013 г., бр. 53, 63 и
91 от 2014 г., бр. 48 и 56 от 2015 г., бр. 55 от
2016 г., бр. 57 от 2017 г., бр. 56 от 2018 г. и
бр. 51 от 2019 г.), наричана по-нататък „Наредбата“, поради установен средномесечен
доход за предходните 6 месеца, по-висок със
сума, по-малка или равна на 30,00 лв. от диференцирания доход за отопление;
2. лица и семейства, подали заявление-дек
ларация за отпускане на целева помощ за отоп
ление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., на
които е издадена заповед за отказ единствено
на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата поради
непълна 6-месечна регистрация в дирекция
„Бюро по труда“ към 1 ноември 2021 г.;
3. лица и семейства, подали заявление-дек
ларация за отпускане на целева помощ за отоп
ление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., на
които е издадена заповед за отказ единствено
на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата поради
непълна 6-месечна регистрация в дирекция
„Бюро по труда“ към 1 ноември 2021 г. и установен средномесечен доход за предходните
6 месеца, по-висок със сума, по-малка или
равна на 30,00 лв. от диференцирания доход
за отопление.
Чл. 8. (1) Право на еднократна финансова
подкрепа по чл. 6 имат и:
1. лица и семейства, които не са подали
заявление-декларация за отпускане на целева
помощ за отопление за отоплителния сезон
2021 – 2022 г., отговарящи на условията на
чл. 2, ал. 1 от Наредбата и чийто средномесечен
доход за 6 последователни месеца е не по-висок
със сума, по-малка или равна на 30,00 лв. от
диференцирания доход за отопление;
2. лица и семейства, които не са подали
заявление-декларация за отпускане на целева
помощ за отопление за отоплителния сезон
2021 – 2022 г., отговарящи на условията на
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чл. 2, ал. 1 от Наредбата, имали са непълна
6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по
труда“ и продължават да са регистрирани
като безработни;
3. лица и семейства, които не са подали
заявление-декларация за отпускане на целева
помощ за отопление за отоплителния сезон
2021 – 2022 г., отговарящи на условията на
чл. 2, ал. 1 от Наредбата, имали са непълна
6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по
труда“, продължават да са регистрирани и чий
то средномесечен доход за 6 последователни
месеца е не по-висок със сума, по-малка или
равна на 30,00 лв. от диференцирания доход
за отопление.
(2) Еднократната финансова подкрепа на
лица и семейства по ал. 1 се отпуска или отказва със заповед на директора на съответната
дирекция „Социално подпомагане“ въз основа
на заявление-декларация и социален доклад
от проведена социална анкета.
(3) В заявление-декларацията по ал. 2 се
декларира доходът за 6 последователни месеца
в периода от 1 април до 30 септември 2021 г.,
въз основа на който се определя средномесечният доход на лицето и семейството.
Чл. 9. Еднократната финансова подкрепа се
предоставя на лицата и семействата в размера
по чл. 6 от Агенцията за социално подпомагане чрез дирекция „Социално подпомагане“
по настоящ адрес на правоимащите лица и
семейства по касов и безкасов път.
Чл. 10. Еднократната финансова подкрепа по чл. 6 не се счита за доход на лицата и
семействата при реализиране на правата им
по реда на Закона за социално подпомагане,
Закона за семейни помощи за деца, Закона
за хората с увреждания и Закона за закрила
на детето.
Чл. 11. Министърът на труда и социалната
политика извършва необходимите промени
по бюджета на Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на дейността по чл. 6.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Заявленията-декларации по чл. 8, ал. 2
се подават до 14 дни от влизането в сила на
постановлението.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 76, ал. 1 и чл. 106, ал. 6 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6834
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369
ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на Столичната община за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за
2021 г. в размер 243 743 лв. за финансиране
на Регионален център за съвременни изкуства
„Топлоцентрала“.
(2) Допълнителният трансфер по ал. 1 да се
осигури чрез преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2021 г.
(3) Допълнителният трансфер се предоставя по бюджета на Столичната община като
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет, включително на основните
бюджетни взаимоотношения на Столичната
община с централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на кмета на Столичната община.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6835

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370
ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджета на Министерството на образованието и науката за подпомагане бюджетите на
държавните висши училища за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за 2021 г. в общ размер 15 000 000 лв.
по бюджета на Министерството на образованието и науката за подпомагане бюджетите
на държавните висши училища, разпределени
съгласно приложението.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2021 г. по централния
бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и по бюджетите на
държавните висши училища.
Чл. 3. 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 и чл. 43, ал. 3 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5,
т. 17 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 1
№
по
ред

Държавно висше училище

Сума (в лв.)
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№
по
ред

Държавно висше училище

12.

Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски“ – София

162 477,00

13.

Лесо т ех н и ческ и у н и верситет – София

270 198,00

Химикотехнологичен и мета14. лургичен университет –
София

217 502,00

15.

Университет по хранителни
технологии – Пловдив

207 437,00

16.

Аграрен университет –
Пловдив

262 611,00

17.

Тракийски университет –
Ректорат – Стара Загора

655 976,00

18.

Медицински университет –
София

1 151 712,00

19.

Медицински университет –
Пловдив

672 055,00

Медицински университет
20. „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Сума (в лв.)

819 218,00

21.

Медицински университет –
Плевен

354 295,00

22.

Университет за национално и
световно стопанство – София

683 869,00

23.

Икономически университет –
Варна

306 311,00

24.

Стопанска академия „Д. А.
Ценов“ – Свищов

133 004,00

Национална музикална ака25. демия „Проф. Панчо Владигеров“ – София

152 651,00

Национална академия за те26. атрално и филмово изкуство
„Кр. Сарафов“ – София

159 646,00

27.

На ц иона л на х у дожес т вена
академия – София

191 009,00

477 481,00

28.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуст
в о „ П р о ф. А с е н Д и а м а н 
диев“ – Пловдив

115 119,00

Шуменски университет
„Епископ Константин Прес
лавски“

350 228,00

29.

Национална спортна академия „Васил Левски“ – София

518 549,00

7.

Русенски университет „Ангел
Кънчев“

500 805,00

30.

Висше строително училище
„Л. Каравелов“ – София

39 681,00

8.

Технически университет –
София

1 419 230,00

31.

Висше транспортно училище
„Тодор Каблешков“ – София

99 011,00

9.

Технически университет –
Варна

350 750,00

151 770,00

10.

Технически университет –
Габрово

Универси тет по библиоте32. кознание и информационни
технологии – София

194 163,00

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

71 606,00

1.

Софийски университет
„Св. Климент Охридски“

2 277 384,00

2.

Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“

843 395,00

3.

Университет „Проф. д-р А. Зла
таров“ – Бургас

202 941,00

4.

Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“

5.

Югозападен университет
„Неофит Рилски“ – Благоевград

6.

Университет по архитектура,
11. строителство и геодезия –
София

516 741,00

33.

ОБЩО

471 175,00
6836

15 000 000,00

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371
ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за осиг у ряване на ефективни
противоепидемични мерки за превенция и
ограничаване разпространението на COVID-19
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 15 400 000 лв. за
институции в системата на предучилищното
и училищното образование, както следва:
1. по бюджетите на общините за 2021 г. –
13 691 607 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. – 52 466 лв.;
3. по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. – 158 772 лв.;
4. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. – 1 497 155 лв.,
в т.ч. за трансфер за Техническия университет – София, 26 117 лв.
(2) Допълнителните разходи/трансфери
по ал. 1 се предоставят на институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование за мерки и дейности, свързани с
превенция и ограничаване разпространението на COVID-19, в т.ч. за дезинфекционни
материали, уреди за пречистване на въздух и
други, включително за тестове за откриване
на SARS-CoV-2 на педагогическия персонал,
в случай че същите не могат да бъдат осигурени в пълен обем от РЗИ. Разпределението
на средствата по образователни институции
се публикува на интернет страницата на
Министерството на образованието и науката.
Чл. 2. (1) Допълнителните разходи/трансфери по чл. 1 да се осигурят за сметка на:
1. предвидените разходи за образование в
централния бюджет за 2021 г. – 7 400 000 лв.;
2. резерва за непредвидени и/или неотложни
разходи за 2021 г. по централния бюджет в
частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1,
ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г. –
8 000 000 лв.
(2) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 1, т. 1 се предоставят по бюджетите на
общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от
държавата дейности.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт
за учащи“, по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2021 г.

ВЕСТНИК
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(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“,
по бюджета на Министерството на културата
за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 5. (1) Със сумата 1 471 038 лв. да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Училищно
образование“ – 1 466 288 лв., бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование.
Приобщаващо образование“ – 950 лв., и бюджетна програма „Развитие на способностите
на децата и учениците“ – 3800 лв., по бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 6. Министърът на образованието и
науката, министърът на младежта и спорта и
министърът на културата да извършат съответните промени по бюджетите си за 2021 г.
и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 7. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 във връзка
с чл. 55a от Закона за публичните финанси и
чл. 1, ал. 5, т. 17 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на разпоредителите с бюджет по чл. 6
и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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Приложение
към чл. 1, ал. 1, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините
Община

Област

Средства
(в лв.)

Банско

Благоевград

30 274

Белица

Благоевград

24 962

Благоевград

Благоевград

177 676

Гоце Делчев

Благоевград

81 875

Гърмен

Благоевград

39 952

Кресна

Благоевград

8 015

Петрич

Благоевград

104 305

Разлог

Благоевград

45 867

Сандански

Благоевград

90 247

Сатовча

Благоевград

33 679

Симитли

Благоевград

25 266

Струмяни

Благоевград

8 744

Хаджидимово

Благоевград

20 065

Якоруда

Благоевград

20 945

Айтос

Бургас

61 175

Бургас

Бургас

534 973

Камено

Бургас

14 351

ВЕСТНИК
Община
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Област

Средства
(в лв.)

Долни чифлик

Варна

38 877

Дългопол

Варна

28 244

Провадия

Варна

45 639

Суворово

Варна

19 099

Велико Търново

Велико Търново

166 761

Горна Оряховица Велико Търново

72 132

Елена

Велико Търново

18 249

Златарица

Велико Търново

8 370

Лясковец

Велико Търново

17 681

Павликени

Велико Търново

37 202

Полски Тръмбеш Велико Търново

20 369

Свищов

Велико Търново

50 389

Стражица

Велико Търново

24 846

Сухиндол

Велико Търново

3 876

Белоградчик

Видин

11 524

Бойница

Видин

1 863

Брегово

Видин

4 987

Видин

Видин

92 883

Грамада

Видин

1 983

Димово

Видин

12 033

Кула

Видин

5 075

Макреш

Видин

1 379

Ново село

Видин

3 580

Ружинци

Видин

10 282

Чупрене

Видин

2 476

Борован

Враца

10 432

Бяла Слатина

Враца

50 627

Враца

Враца

149 367

Карнобат

Бургас

53 437

Малко Търново

Бургас

4 814

Несебър

Бургас

58 393

Поморие

Бургас

51 123

Приморско

Бургас

10 298

Руен

Бургас

64 233

Созопол

Бургас

21 271

Средец

Бургас

32 461

Сунгурларе

Бургас

26 181

Козлодуй

Враца

46 067

Царево

Бургас

18 811

Криводол

Враца

14 888

Аврен

Варна

14 428

Мездра

Враца

36 787

Аксаково

Варна

35 587

Мизия

Враца

10 960

Белослав

Варна

23 203

Оряхово

Враца

17 544

Бяла

Варна

6 626

Роман

Враца

11 216

Варна

Варна

682 621

Хайредин

Враца

7 806

Ветрино

Варна

7 071

Габрово

Габрово

85 392

Вълчи дол

Варна

19 225

Дряново

Габрово

12 224

Девня

Варна

14 748

Севлиево

Габрово

60 245

БРОЙ 93
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Община
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Област

Средства
(в лв.)

Трявна

Габрово

13 301

Георги Дамяново Монтана

Балчик

Добрич

32 890

Лом

Монтана

44 398

Генерал Тошево

Добрич

20 223

Медковец

Монтана

7 501

Добрич

Добрич

154 504

Монтана

Монтана

97 184

Добричка

Добрич

29 562

Чипровци

Монтана

2 098

Каварна

Добрич

25 423

Якимово

Монтана

5 955

Крушари

Добрич

7 190

Батак

Пазарджик

9 225

Тервел

Добрич

26 205

Белово

Пазарджик

12 386

Шабла

Добрич

7 024

Брацигово

Пазарджик

11 032

Ардино

Кърджали

14 369

Велинград

Пазарджик

85 553

Джебел

Кърджали

13 426

Лесичово

Пазарджик

6 883

Кирково

Кърджали

32 328

Пазарджик

Пазарджик

211 006

Крумовград

Кърджали

37 021

Панагюрище

Пазарджик

38 385

Кърджали

Кърджали

157 415

Пещера

Пазарджик

32 825

Момчилград

Кърджали

23 925

Ракитово

Пазарджик

31 539

Черноочене

Кърджали

14 534

Септември

Пазарджик

43 597

Бобов дол

Кюстендил

9 016

Стрелча

Пазарджик

8 014

Бобошево

Кюстендил

2 111

Сърница

Пазарджик

11 262

Дупница

Кюстендил

79 518

Брезник

Перник

9 864

Кочериново

Кюстендил

6 239

Земен

Перник

2 757

Ковачевци

Перник

828

3 064

Кюстендил

Кюстендил

89 138

Невестино

Кюстендил

3 576

Перник

Перник

173 058

Рила

Кюстендил

3 098

Радомир

Перник

28 701

Сапарева баня

Кюстендил

10 446

Трън

Перник

6 542

Трекляно

Кюстендил

1 214

Белене

Плевен

12 436

Априлци

Ловеч

5 006

Гулянци

Плевен

17 884

Долна
Митрополия

Плевен

27 659

Летница

Ловеч

7 285

Ловеч

Ловеч

82 139

Долни Дъбник

Плевен

21 698

Луковит

Ловеч

42 894

Искър

Плевен

10 358

Тетевен

Ловеч

39 968

Левски

Плевен

27 468

Троян

Ловеч

48 941

Никопол

Плевен

10 426

Угърчин

Ловеч

12 626

Плевен

Плевен

255 349

Ябланица

Ловеч

18 780

Пордим

Плевен

12 634

Берковица

Монтана

28 609

Червен бряг

Плевен

50 183

Бойчиновци

Монтана

12 398

Кнежа

Плевен

29 810

Брусарци

Монтана

8 376

Асеновград

Пловдив

113 303

Вълчедръм

Монтана

16 940

Брезово

Пловдив

12 447

Вършец

Монтана

15 936

Калояново

Пловдив

15 686
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Община

БРОЙ 93
Област

Средства
(в лв.)

Карлово

Пловдив

91 515

Нова Загора

Сливен

67 946

Кричим

Пловдив

14 203

Сливен

Сливен

261 525

Лъки

Пловдив

3 221

Твърдица

Сливен

38 681

„Марица“

Пловдив

54 510

Баните

Смолян

5 211

Перущица

Пловдив

10 486

Борино

Смолян

4 269

Пловдив

Пловдив

723 996

Девин

Смолян

20 056

Първомай

Пловдив

48 523

Доспат

Смолян

15 628

Раковски

Пловдив

59 287

Златоград

Смолян

20 437

„Родопи“

Пловдив

43 415

Мадан

Смолян

19 600

Садово

Пловдив

30 254

Неделино

Смолян

7 924

Стамболийски

Пловдив

34 487

Рудозем

Смолян

21 430

Съединение

Пловдив

12 679

Смолян

Смолян

73 518

Хисаря

Пловдив

18 859

Чепеларе

Смолян

13 600

Куклен

Пловдив

11 645

Столична

София-град

Сопот

Пловдив

16 409

Антон

София област

2 428

Завет

Разград

15 247

Божурище

София област

19 538

Исперих

Разград

45 638

Ботевград

София област

65 018

Кубрат

Разград

30 322

Годеч

София област

7 374

Лозница

Разград

16 046

Горна Малина

София област

13 174

Разград

Разград

111 031

Долна баня

София област

11 225

Самуил

Разград

11 446

Драгоман

София област

6 158

Цар Калоян

Разград

7 352

Елин Пелин

София област

49 491

Борово

Русе

4 586

Етрополе

София област

28 132

Бяла

Русе

18 284

Златица

София област

12 165

Ветово

Русе

20 556

Ихтиман

София област

42 324

Две могили

Русе

14 448

Копривщица

София област

4 230

Иваново

Русе

6 341

Костенец

София област

26 903

Русе

Русе

270 816

Костинброд

София област

31 756

Сливо поле

Русе

13 735

Мирково

София област

2 814

Ценово

Русе

5 341

Пирдоп

София област

13 330

Алфатар

Силистра

3 051

Правец

София област

23 492

Главиница

Силистра

15 329

Самоков

София област

72 157

Дулово

Силистра

55 816

Своге

София област

26 607

Кайнарджа

Силистра

16 392

Сливница

София област

18 170

Силистра

Силистра

79 802

Чавдар

София област

2 215

Ситово

Силистра

9 267

Челопеч

София област

5 035

Тутракан

Силистра

24 596

Братя Даскалови Стара Загора

13 081

Котел

Сливен

31 941

Гурково

11 824

Стара Загора

2 415 759

БРОЙ 93
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Област

ВЕСТНИК
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Гълъбово

Стара Загора

24 350

Казанлък

Стара Загора

140 901

Мъглиж

Стара Загора

24 409

Николаево

Стара Загора

14 024

Опан

Стара Загора

3 252

Павел баня

Стара Загора

28 975

Раднево

Стара Загора

32 981

Стара Загора

Стара Загора

300 016

Чирпан

Стара Загора

46 635

Антоново

Търговище

7 622

Омуртаг

Търговище

28 580

Опака

Търговище

8 386

Попово

Търговище

46 886

Търговище

Търговище

105 743

Димитровград

Хасково

87 995

Ивайловград

Хасково

10 198

Любимец

Хасково

20 208

Маджарово

Хасково

3 416

Минерални бани Хасково

8 620

Свиленград

Хасково

46 405

Симеоновград

Хасково

17 411

Стамболово

Хасково

9 289

Тополовград

Хасково

17 702

Харманли

Хасково

44 924

Хасково

Хасково

194 566

Велики Преслав

Шумен

15 492

Венец

Шумен

9 965

Върбица

Шумен

18 518

Каолиново

Шумен

22 159

Каспичан

Шумен

14 623

Никола Козлево

Шумен

14 602

Нови пазар

Шумен

37 307

Смядово

Шумен

10 656

Хитрино

Шумен

4 993

Шумен

Шумен

190 842

Болярово

Ямбол

5 630

Елхово

Ямбол

27 427

Стралджа

Ямбол

24 786
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Община

Област

Средства
(в лв.)

„Тунджа“

Ямбол

28 668

Ямбол

Ямбол

162 500

ОБЩО

13 691 607

6837

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372
ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 46 474 600 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
за закупуване на ваксини срещу COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2021 г. по централния
бюджет в частта за допълващи и компенсиращи
мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1,
ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на промоцията, превенцията и контрола на
общественото здраве“, бюджетна програма
„Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването 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. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 4, буква
„а“ и ал. 7 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6838
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373
ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г.

за изменение на Постановление № 331 на
Министерския съвет от 2021 г. за одобряване
на допълнителни трансфери по бюджета на
Министерството на околната среда и водите
за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на разчетените разходи по централния
бюджет, както следва:
1. 16 300 000 лв. за сметка на резерва за
непредвидени и/или неотложни разходи за
2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка
с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II,
т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.;
2. 8 700 000 лв. за сметка на предвидените
разходи по централния бюджет за 2021 г.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Министърът на околната среда и
водите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на околната среда
и водите за 2021 г. до размера на предоставените трансфери и да уведоми министъра
на финансите.“
Заключителни разпоредби
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на околната среда и
водите.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6839

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374
ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 24 300 000 лв. по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2021 г. с цел закупуване на лекарствения
продукт Veklury (INN Remdesivir) за лечение
на COVID-19.
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(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 промоцията, превенцията и контрола на
общественото здраве“, бюджетна програма
„Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването 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 здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6840

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375
ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Държавна агенция „Национална
сигурност“ за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 2 121 000 лв. по бюджета на
Държавна агенция „Национална сигурност“
за 2021 г. за обезпечаване на дейността на
Държавна агенция „Национална сигурност“
в условията на засилен миграционен натиск.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2021 г. по централния
бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
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на защитата на националната сигурност“, бюджетна програма „Национална сигурност“, по
бюджета на Държавна агенция „Национална
сигурност“ за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 26, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“ да извършва съответните промени по бюджета на Държавна
агенция „Национална сигурност“ за 2021 г. на
базата на фактически извършените разходи и
да уведомява министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извършва произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5,
т. 16 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6841

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376
ОТ 5 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2021 г. в
общ размер до 56 107 620 лв., разпределени,
както следва:
1. п о б юд ж е т а н а О б щ и н а Б а н с ко –
200 000 лв. за проектиране на основен ремонт
на път Банско – хижа „Вихрен“;
2. по бюджета на Община Благоевград –
500 000 лв. за разширяване и покриване на
открит пазар;
3. по бюджета на Община Гоце Делчев –
1 400 000 лв. за реконструкция на общински
път BLG 1096;
4. по бюджета на Община Сандански –
1 000 000 лв., в т.ч. за изграждане на улична
мрежа на територията на община Сандански;
5. по бюд жета на Общ ина Сим и тли –
1 500 000 лв. за основен ремонт на улици на
територията на общината;

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

6 . п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а Бу р г а с –
1 000 000 лв. за изграждане на локално платно на републикански път I-6 София – Бургас,
част от транспортно-комуникационния план
на Промишлена зона Мадика, гр. Бургас;
7. по бюд жета на Община Карнобат –
1 617 000 лв. за основен ремонт и преустройство на сграда, представляваща недвижим
архитектурно-строителен паметник на културата, намираща се в УПИ ІV, кв. 91 по
плана на гр. Карнобат, за културен център
„Карнобат“;
8 . п о б юд ж е т а н а О б щ и н а С р ед ец –
700 000 лв. за основен ремонт на улици на
територията на община Средец;
9. по бюд жета на Община Белослав –
1 570 000 лв. за извършване на неотложните
ремонтни дейности по пътна отсечка път
VAR 2050/Белослав – Аврен/ – местността
„Бялата вода“;
10. по бюд жета на Община Вет рино –
970 000 лв. за ремонт и реконструкция на път
VAR 1211/III-208 Ветрино – Провадия/Петров
дол – границата, община/Провадия – Ветрино/Габърница – Н. Рилски;
11. по бюджета на Община Велико Търново – 1 290 000 лв. за доизграждане на улични
участъци в кв. Картала, гр. Велико Търново;
12. по бюджета на Община Павликени –
539 850 лв. за реконструкция на водопроводна
мрежа гр. Павликени – II етап, подетап II.3;
13. по бюджета на Община Полски Тръмбеш – 350 0 0 0 л в. за основен ремон т на
ул. Търговска – участъка от кръстовището с
ул. Черно море до кръстовището с ул. Янтра,
гр. Полски Тръмбеш;
14. по бюджета на Община Сухиндол –
900 000 лв. за ремонт на ул. Марко Вачков,
ул. Оборище и ул. Опълченска, гр. Сухиндол;
15. по бюд жета на Общ ина Белог ра дчик – 445 500 лв. за ремонт на улиците в
с. Рабиша и с. Стакевци;
16. по бюд же та на Общ и на Ба л ч и к –
1 700 000 лв. за рехабилитация на път DOB
3016 от кръстовище с ул. „Златко Петков“ до
кръстовище с път I-9/Е87/ и път DOB 1047
за участък от с. Сенокос до Държавната психиатрична болница в с. Карвуна;
17. по бюд же т а на Общ и на До бри ч –
900 000 лв. за реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа, кв. Рилци,
гр. Добрич – I етап;
18. по бюджета на Община Добричка –
1 300 000 лв. за изграждане на захранващ
водопровод на с. Стожер от магистрален водопровод Батово – Добрич през с. Соколник,
община Добричка;
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19. по бюд же т а н а О бщ и н а Ш аб л а –
600 000 лв. за ремонт на водопроводните
мрежи в селата Тюленово, Граничар и Горун;
20. по бюджета на Община Момчилград –
300 000 лв. за реконструкция на общински
пътища на територията на общината;
21. по бюджета на Община Трекляно –
15 000 лв. за изграждане на допълнително
водохващане в с. Долни Кортен, община
Трекляно;
22 . по бюд же т а на Общ и на Б е лово –
250 000 лв. за основен ремонт на водопроводната мрежа в с. Габровица;
23. по бюд же та на Общ и на Пещера –
1 300 000 лв. за дофинансиране на ремонт и
реконструкция на местен път с идентификатор 56277.3.1429 от о.т. 916 до о.т. 900, част от
републикански път III-377, и прилежащата
инфраструктура, с изключение на ВиК проводи и съоръжения;
2 4. по бюд же та на Общ и на Перн и к –
1 800 000 лв. за разходи за реализиране на
дейности във функция „Здравеопазване“;
2 5. по бюд же т а на Общ и на Левск и –
1 000 000 лв. за разходи за реализиране на
дейности във функция „Здравеопазване“;
26. по бюд же та на Общ и на П левен –
2 100 000 лв. за основен ремонт на участък
от общински път PVN 3123/ІІІ-304, Трънчовица – Новачене/Бацова махала – граница
община (Никопол – Плевен) – Славяново/
PVN 2145;
27. по бюд жета на Общ ина Кри чим –
860 000 лв. за изграждане на гробищен парк в
поземлен имот с идентификатор 39921.4.71 по
кадастралната карта на гр. Кричим – I етап;
28. по бюджета на Община „Марица“ –
3 260 000 лв. за основен ремонт и реконструкция на улична мрежа в населените места на
територията на общината – 1 760 000 лв.;
реконструкция и разширяване на Голямоконарско шосе – Пловдив – 1 500 000 лв.;
29. по бюд жета на Община Пловдив –
1 500 000 лв. за осигуряване на проводимост
на р. Марица в границите на урбанизираната
територия на община Пловдив;
30. по бюджета на Община Първомай –
1 250 000 лв. за основен ремонт и реконструкция на част от уличната мрежа в кв. Дебър,
гр. Първомай;
31. по бюд же т а на Общ и на С а дово –
1 019 380 лв. за ремонт на улична мрежа в
с. Болярци, с. Чешнегирово и с. Богданица;
32. по бюджета на Община Съединение –
570 000 лв. за основен ремонт на довеждащия
водопровод до гр. Съединение;
33. по бюд же т а на Общ и на Р ус е –
3 000 000 лв. за изграждане на буферен паркинг
за тежкотоварни автомобили в поземлен имот
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с идентификатор 63427.178.114 по кадастралната
карта на гр. Русе;
34. по бюд жета на Община А лфатар –
200 000 лв. за основен ремонт на сграда за
здравно обслужване, гр. Алфатар;
35. по бюджета на Община Кайнарджа –
500 000 лв. за основен ремонт на административна сграда в с. Средище;
36. по бюджета на Община Тутракан –
300 000 лв. за ремонт на улици в с. Белица
и с. Шуменци;
37. п о б юд ж е т а н а О б щ и н а Де в и н –
1 470 000 лв., в т.ч. за разходи за реализиране на дейности във функция „Здравеопазване“ – 700 000 лв., и за основен ремонт
на улиците Шина Андреева, Равня, Шипка
и Слави Кацаров и прилежащата им подземна и надземна инфраструктура, гр. Девин – 770 000 лв.;
38. по бюджета на Община Неделино –
1 900 000 лв. за ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на община
Неделино и за погасяване на стари задължения на общината;
39. по бюд же та на Общ и на Смол я н –
2 400 000 лв. за ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на община
Смолян;
40. по бюджета на Община Чепеларе –
1 500 000 лв. за основен ремонт на водопровод
и ремонт на улици на територията на община
Чепеларе;
41. по бюд ж е т а н а О б щ и н а А н т он –
700 000 лв. за реконстру к ци я на улиците
Хан Аспарух и Хаджи Димитър и ремонт на
площад и прилежащи съоръжения, с. Антон;
42. по бюджета на Община Горна Малина –
600 000 лв. за основен ремонт на централни
площади на с. Горна Малина и с. Априлово;
43. по бюджета на Община Ихтиман –
400 000 лв. за ремонт на улици на територията
на общината;
44. по бюджета на Община Мирково –
250 000 лв. за основен ремонт на общински
пътища;
45. по бюд же т а на Общ и на Пра вец –
494 000 лв. за дофинансиране на проект за
изграждане на нова техническа инфраструктура в кв. 168, 169, 170 и към кв. 9, гр. Правец;
46. по бюджета на Община Самоков –
1 270 0 0 0 л в. з а р еконс т ру к ц и я н а п ът
SFO1570 – к.к. Боровец – с. Бели Искър от
км 0+500 до км 4+000;
47. по бюд жета на Община Ом у ртаг –
300 000 лв. за реконструкция на улици на
територията на общината и изграждане на
детска площадка за игра на открито, с. Илийно;
48. по бюд же та на Общ и на Попово –
200 000 лв. за ремонт на улици в общината;
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49. по бюджета на Община Минерални
бани – 500 000 лв. за основен ремонт и доизграж дане на гравитачен водопровод от
каптажи Сърница до ПС Сърница и до ПС
Караманци – I етап;
50. по бюджета на Община Свиленград –
523 890 лв. за реконструкция на ул. Петър
Берон, кв. Кап. Петко Войвода, Свиленград;
51. по бюджета на Община Тополовград –
1 993 000 лв. за реконструкция на уличната
мрежа в Тополовград, с. Устрем и с. Срем;
52. по бюджета на Община Каспичан –
900 000 лв. за: реконструкция на централна
г ра дска зона – 365 204 лв.; изго т вяне на
технически проект за изграждане на канализация, ПСОВ и подмяна на водопроводи –
180 000 лв.; основен ремонт на ул. Дунав
и прилежащия є водопровод – 284 796 лв.;
изграждане на Православен параклис „Свети княз Боян Първомъченик Български“ –
70 000 лв.;
53. по бюджета на Община Нови пазар –
1 000 000 лв. за основен ремонт на водопровод
на ул. Хан Крум, гр. Нови пазар;
54. по бюджета на Община „Тунджа“ –
1 000 000 лв. за основен ремонт на път JAM2110/
II-53/ – Кабиле – Желю войвода/ІІІ-5305/ от
км 1+000 до км 4+700/връзка с АМ „Тракия“;
55. по бюд же т а н а О бщ и н а Я м б о л –
1 000 000 лв. за изграждане на кръгово кръстовище на ул. Д. Благоев и ул. Ямболен,
гр. Ямбол.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1,
т. 1 – 55 да се осигурят чрез преструктуриране
на разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2021 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление
промени по централния бюджет за 2021 г.,
включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет
за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. В Постановление № 348 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
(обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г.; изм., бр. 1, 19,
58 и 106 от 2020 г.), в чл. 1, ал. 1 т. 44 се
изменя така:
„44. по бюджета на Община Луковит –
1 070 000 лв. за: „Изграждане на пристройка
и надстройка на съществуващи сгради на
ЦДГ „Слънце“, гр. Луковит“ – 521 273 лв.;
„Пристрояване към съществуваща сграда към
НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“, гр. Луковит“ –
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485 204 лв.; „Изграждане на спортна площадка
в двора на Начално училище „Инж. Георги
Ив. Вълков“, гр. Луковит – 63 523 лв.“
§ 3. В Постановление № 65 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
(обн., ДВ, бр. 18 от 2021 г.; изм., бр. 26 и 33
от 2021 г.), в чл. 1, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. по бюд жета на Общ ина Разг ра д –
1 900 000 лв. за: ремонт на бул. Априлско въстание от ул. Търговищенско шосе до кръстовището с изхода на Разград – републ икански
път III-204 „I-2 Разград – Благоево – Попово“,
на бул. Странджа от ул. Добруджа до ул. Дунав и на ул. Добруджа от бул. Княз Борис
до ул. Перистър.“
§ 4. В Постановление № 360 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 106 от 2020 г.; изм., бр. 108 от
2020 г. и бр. 7, 13 и 18 от 2021 г.), в чл. 1, ал. 1
т. 85 се изменя така:
„85. по бюджета на Община Червен бряг –
4 181 624 лв. за: „Реконструкция на обходен път на гр. Червен бряг – бул. Европа –
1 605 609 лв.; „Реконструкция на общински
път PVN 2194“ – 2 576 015 лв.;“.
§ 5. В Постановление № 373 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
(ДВ, бр. 1 от 2020 г.), в чл. 1, ал. 1 т. 23 се
изменя така:
„23. по бюджета на Община Стара Загора –
4 50 0 0 0 0 лв., в т.ч. за: Проу чвателни и
проектни работи – 580 000 лв.; Основен ремонт на ул. Промишлена, кв. Индустриален (Промишлена зона), гр. Стара Загора –
1 820 000 лв.; Изграждане на довеждаща инфраструктура за общински търговски център
„Руски пазар“ – ул. Капитан Петко Войвода
и ул. Христо Ботев – 2 100 000 лв.;“.
§ 6. В Постановление № 192 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2021 г. (обн., ДВ,
бр. 46 от 2021 г.; изм., бр. 54 от 2021 г.), в
чл. 2, т. 1 след думите „преструктуриране на“
се добавя „разходите и/или“.
§ 7. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6857
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-12
от 4 ноември 2021 г.

за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и
Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от
2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77 и 101 от
2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп.,
бр. 4 и 7 от 2021 г.; доп., бр. 17 от 2021 г.;
изм. и доп., бр. 27 от 2021 г.; попр., бр. 37 от
2021 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2021 г.)
Днес, 4.11.2021 г., между Националната
здравноосигурителна каса, от една страна, и
Българския лекарски съюз, от друга страна,
на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и
във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и последващи
решения на Министерския съвет за срока на
извънредната епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с
епидемичното разпространение на COVID-19
и съществуващата непосредствена опасност
за живота и здравето на гражданите, както
и във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от
13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците се сключи този Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз за 2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. (1) При условията на § 10 и 11 от
ЗБНЗОК за 2021 г. лечебни заведения, сключили
договор за оказване на болнична медицинска
помощ с НЗОК и посочени в заповед на министъра на здравеопазването и/или директора
на РЗИ, за времето на обявената извънредна
обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение
на COVID-19, могат да сключат допълнителни
споразумения към договорите с НЗОК за изпълнение на КПр № 3 и КПр № 4 за лечение
на пациенти с доказан COVID-19.
(2) Лечебните заведения по ал. 1 подават
заявления и сключват допълнителни споразумения към договорите с НЗОК през цялото
време на обявената извънредна обстановка на
територията на Република България, свързана
с епидемичното разпространение на COVID-19,
по реда на НРД за медицинските дейности
за 2020 – 2022 г.
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§ 2. (1) За периода на обявената извънредна обстановка на територията на Репуб
лика България, свързана с епидемичното
разпространение на COVID-19, лечебните
заведения – изпълнители на КПр № 3 и КПр
№ 4, могат да приемат пациенти с доказан
COVID-19 директно в структура по „Анестезиология и интензивно лечение от второ
и/или трето ниво на компетентност“.
(2) В случаите по ал. 1 „История на заболяването“ се изготвя в съответната структура,
осъществила приема и лечението на пациента.
Заключителни разпоредби
§ 3. Настоящият Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
влиза в сила от датата на обнародването му
в „Държавен вестник“.
§ 4. Настоящият Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се
подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЛС,
министъра на здравеопазването и „Държавен
вестник“.
§ 5. Настоящият Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се
сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55,
ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от
министъра на здравеопазването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО
и се публикува на официалната интернет
страница на НЗОК.
За Националната здравноЗа Българския
осигурителна каса:
лекарски съюз:
Председател на НС
Председател
на НЗОК:
на УС на БЛС:
Д-р Александър Златанов Д-р Иван Маджаров
Членове на НС
Членове
на НЗОК:
на УС на БЛС:
Людмила Петкова
Д-р Николай Брънзалов
Мария Беломорова
Доц. д-р Христо Шивачев
Румен Спецов
Д-р Валентин Пеев
Д-р Иван Кокалов Д-р Ваня Добрева-Павлова
Теодор Василев
Д-р Николай Колев
Проф. д-р Красимир
Д-р Гергана НиколоваГигов
Ширкова
Мария Петрова
Д-р Валери Веселинов
Адв. Христина
Д-р Росен Айков
Николова
Доц. д-р Стоян Сопотенски
Д-р Йордан Гечев
Д-р Иво Парунов
Д-р Жанина Калинкова
Проф. д-р Милена Станева
Проф. д-р Огнян Хаджийски
Управител на НЗОК:
Проф. д-р Петко Салчев

6863

Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Д-р Стойчо Кацаров
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника на Фонд „Научни изследвания“
(обн., ДВ, бр. 41 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 42
от 2019 г. и бр. 47 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 4 думите „на български и
английски език“ се заличават.
§ 2. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст в края на изречение
второ се добавя „били председатели или членове на изпълнителния съвет или на научноекспертни комисии на Фонда от предходните
пет години“.
2. Точки 1 – 3 се заличават.
§ 3. В чл. 11, ал. 7:
1. В изречение първо думата „две“ се заменя с „четири“.
2. В изречение второ думите „една година“
се заменят с „две години“.
§ 4. В чл. 13 се създава т. 16:
„16. инициира промени в Правилника на
Фонда.“
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 в изречение второ след думите
„членовете на изпълнителния съвет“ се поставя
запетая и се добавя „включително и тези с
особено мнение“.
2. В ал. 4 в изречение второ думата „две“
се заменя с „три“.
§ 6. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Председателят на изпълнителния
съвет полу чава възнаграж дение в размер
на 780 лв. на месец, а останалите членове
на изпълнителния съвет, с изключение на
представителя на Министерството на образованието и науката, получават възнаграждение
в размер на 700 лв. на месец. Те имат право
на възнаграждение само за месеците, през
които са участвали в заседания.“
§ 7. В чл. 19, ал. 2 думата „две“ се заменя
с „четири“.
§ 8. В чл. 21 се създава ал. 5:
„(5) Управителят на Фонда определя със
заповед служител на Фонда, който изпълнява временно задълженията на управителя в
негово отсъствие. При невъзможност управителят да издаде такава заповед изпълнителният съвет определя със свое решение
такъв служител.“
§ 9. В чл. 28 изречение първо се изменя
така: „Председателят на научно-експертна
комисия получава възнаграждение в размер
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на 650 лв. на месец, а останалите членове на
научно-експертната комисия получават възнаграждение в размер на 585 лв. на месец.“
§ 10. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 в изречение първо думата „две“
се заменя с „четири“.
2. В ал. 7 в изречение първо числото „6“
се заменя с думите „до десет“.
§ 11. В чл. 34, ал. 4 думите „По указание
на министъра на образованието и науката“
се заличават.
§ 12. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „конкурси
„Идеи“ се добавя „и други конкурси“.
2. В ал. 2 изречение първо се заличава.
§ 13. В чл. 37, ал. 4 в изречение първо след
думата „съвет“ се поставя точка и думите до
края на изречението се заличават.
§ 14. В чл. 43 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „направени“ се добавя „със средства, предоставени от Фонда“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Авансово направени разходи със соб
ствени средства на бенефициента в периода
между етапите на проекта са допустими и се
отчитат при отчитане на следващия етап на
проекта освен в случаите на незадоволителна
оценка или прекратяване на проекта.“
§ 15. В чл. 46 се създава ал. 6:
„(6) Ръководителят на проекта трябва да
бъде назначен на трудов договор към базовата
организация, което се удостоверява с подписване на декларация, когато това се изисква
от условията на конкурса.“
§ 16. В чл. 48 ал. 2 се изменя така:
„(2) Очакваните резултати на проектите
трябва да са ясни, измерими и проверими
при тяхното междинно и крайно отчитане
съгласно Правилника за наблюдение и оценка
на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните
организации, както и на дейността на Фонд
„Научни изследвания“ (ДВ, бр. 54 от 2018 г.). Те
трябва задължително да предвиждат за всеки
етап от проекта приети научни публикации в
списание с импакт фактор/ранг, а за проекти
в областта на обществените и хуманитарните
науки – публикация в реферирано и индексирано списание или рецензирана студия или
част от монография. За проекти за индустриални научни изследвания или експериментално развитие очакваните резултати могат
да предвиждат заявка за патент или друга
форма на защита на интелектуална собстве-
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ност при спазване на условията на Рамката
за държавна помощ за научни изследвания,
развитие и иновации, а именно – дейностите
да са извършени от научноизследователска
организация или инфраструктура и всички
приходи от тях да се реинвестират в основните дейности на научноизследователската
организация или инфраструктура.“
§ 17. В чл. 51, ал. 2 в изречение второ след
числото „5“ се добавя „работни“.
§ 18. В чл. 52, ал. 2 в края на изречение
второ се поставя запетая и се добавя „освен
при писмено заявление на ръководителя на
научния колектив в рамките на процедурата
по чл. 51, ал. 2“.
§ 19. В чл. 53, т. 1 след думата „предложения“ се поставя точка и запетая и думите до
края на изречението се заличават.
§ 20. В чл. 55, ал. 3 в изречение първо
след думата „съвет“ запетаята и думите „на
постоянните“ се заличават.
§ 21. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „или несъгласие с“ се
заменят с „в текста на“.
2. В ал. 3 в изречение второ думата „трима“
се заменя с „от трима до петима“.
§ 22. В чл. 63, ал. 1 в изречение второ
числата „50“ и „300“ се заменят съответно
със „100“ и „350“.
§ 23. В чл. 64, ал. 3 след думите „както и
на“ се добавя „неизразходваните“ и се поставя
запетая.
§ 24. В чл. 66, ал. 1 в изречение второ
думите „датата и мястото на“ се заличават.
§ 25. В чл. 67 в края на изречението след
думата „проекти“ се добавя „в съответната
научна област, но не по-късно от 10 работни
дни преди приключване на съответната финансова година“.
§ 26. В чл. 70 думите „заявки за патенти“
и запетаята след тях се заличават.
§ 27. В чл. 78 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и страница за техничес
ка връзка с Фонда с ограничен достъп“ се
заличават.
2. В ал. 2, т. 2:
а) в основния текст думите „ако такива са
предвидени“ се заменят с „ако проектът се
изпълнява на етапи“;
б) буква „б“ се изменя така:
„б) за проекти за индустриални научни
изследвания или експериментално развитие
се публикуват и заявка за патент или друга
форма на защита на интелектуална собственост при спазване на условията на Рамката
за държавни помощи за научни изследвания,
развитие и иновации, а именно – дейностите
да са извършени от научноизследователска
организация или инфраструктура и всички
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приходи от тях да се реинвестират в основните дейности на научноизследователската
организация или инфраструктура.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 28. В чл. 79 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Ако междинен или окончателен отчет
по проект не бъде предаден до шест месеца
след изтичане на определения срок по ал. 1,
Фондът предприема действия за възстановяване изцяло на сумата за съответния отчетен
период от базовата организация и партньорските организации, ако има такива. А ко
забавянето се дължи на непредаден научен
отчет, ръководителят и членовете на научния
колектив на проекта нямат право да участват
в колективи за подаване на нови проектни
предложения по конкурси на Фонда за срок
от три години.
(8) В срока за представяне на окончателния
финансов отчет се възстановяват на Фонда
и неизразходваните средства по проекта, а
когато финансовият одит на отчета на проекта е осъществен от одитор, определен от
базовата организация по проекта, в същия
срок се възстановяват и сумите, определени
като недопустими или непризнати разходи.“
§ 29. В чл. 80, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. списък на научните публикации (публикувани и/или приети за печат), включващи
научни изследвания, финансирани по проекта,
отговарящи на изискването по чл. 70, както
и копия от тези публикации, когато е приложимо; в случаите, при които една публикация
се отчита в повече от един проект, това се
описва в отчета, като се отбелязва приносът
на всеки от проектите за публикацията в
проценти;“.
2. Точка 6 се отменя.
§ 30. В чл. 81, ал. 2 в края на изречението
след думата „организация“ се поставя запетая и се добавя „както и от ръководителя на
научния колектив“.
§ 31. В чл. 82 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „или заявки за патенти
или за полезни модели“ и запетаята след тях
се заличават, а думата „списания“ се заменя
с „издания“;
б) в т. 2 думите „или заявки за патенти
или за полезни модели, изградена апаратура с уникални характеристики“ и запетаята
след тях се заличават, а думата „списания“
се заменя с „издания“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За проекти за индустриални научни
изследвания или експериментално развитие
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като резултати от проекта се отчитат и заявки за патент или друга форма на защита на
интелектуална собственост при спазване на
условията на Рамката за държавни помощи
за научни изследвания, развитие и иновации,
а именно – дейностите да са извършени от
нау ч ноизс ледоват елск а орга н иза ц и я и л и
инфраструктура и всички приходи от тях да
се реинвестират в основните дейности на
научноизследователската организация или
инфраструктура.“
3. Досегашните ал. 2 – 4 стават съответно
ал. 3 – 5.
§ 32. В чл. 83, ал. 3 думата „седем“ се
заменя с „осем“.
§ 33. В чл. 85, ал. 1 се създава изречение
второ: „Начинът за определяне на одитор се
указва в насоките за конкурса.“
§ 34. В чл. 86, ал. 5 в края на изречението след думата „възстановяване“ се поставя
запетая и се добавя „както и сумата, възстановена на Фонда при условията и по реда на
чл. 79, ал. 8“.
§ 35. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 след думата „недопустимост“ се
добавя „и не са възстановени на Фонда при
условията и по реда на чл. 79, ал. 8“, а след
думата „размер“ се добавя „в 10-дневен срок“
и се поставя запетая.
2. В ал. 6 в края на изречението думите
„приемането им“ се заменят с „публикуване
на протокола на изпълнителния съвет“.
§ 36. Член 88 се изменя така:
„Чл. 88. Решенията по чл. 87 се вземат
не по-късно от 4 месеца след подаване на
съответния отчет за междинни отчети и не
по-късно от 6 месеца за окончателни отчети
и се публикуват на интернет страницата на
Фонда в протокола на изпълнителния съвет,
в който е вписано решението.“
§ 37. В чл. 89 ал. 3 се изменя така:
„(3) Възражение срещу решение за възстановяване на средства може да бъде подадено в случаите, при които одиторът на
финансовия отчет е определен от Фонда. При
подаване на такова възражение управителят
на Фонда, след съгласуване с председателя
на съответната постоянна научно-експертна
комисия, определя независим одитор, който
изготвя становище за допустимостта само на
средствата, за които се възразява.“
§ 38. В чл. 90, ал. 1 думите „както и заявките за патенти, изградена апаратура с
уникални характеристики“ и запетаята след
тях се заличават.
§ 39. В чл. 94, ал. 2 в изречение второ
думите „с решение на изпълнителния съвет“
се заличават.
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§ 40. В т. 3, буква „б“ от приложението
към чл. 7, ал. 2 „Минимални изисквания за
членовете на изпълнителния съвет на Фонда,
за членовете на научно-експертните комисии
и супероценители и за оценители“ се правят
следните допълнения:
1. В третия параграф „Медицински науки“
в края на изречението след думите „индекс
на Хирш 5“ се поставя запетая и се добавя
„а за клинична и дентална медицина поне 15
научни публикации, от които поне 8 научни
статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 4“.
2. В четвъртия параграф „Науки за земята“
в края на изречението след думите „индекс
на Хирш 4“ се поставя запетая и се добавя
„а за география индекс на Хирш 3“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 41. Конку рсните процеду ри, открити
преди влизане в сила на този правилник, се
довършват и договорите за финансиране се
сключват, изпълняват и отчитат по досегашните условия и ред.
§ 42. Членовете на изпълнителния съвет,
заварени към датата на влизане в сила на
този правилник, довършват мандата си при
условията и по реда на този правилник, като
четиригодишният им мандат се счита започ
нал от датата на техния избор.
§ 43. Управителят, както и членовете на
постоянните научно-експертни комисии, избрани преди влизане в сила на този правилник,
продължават да заемат съответните позиции,
като четиригодишният им мандат се счита за
започнал от датата на техния избор.
§ 44. Параграфи 6, 9 и § 10, т. 2 влизат в
сила от 1 януари 2022 г.
Министър:
Николай Денков
6700

Правилник за изменение на Правилника за
устройството и функциите на регионалните
управления на образованието (обн., ДВ, бр. 13
от 2017 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 2 числото „612“ се заменя
с „608“.
§ 2. В приложението към чл. 7, ал. 2:
1. В т. 2 числото „25“ се заменя с „24“.
2. В т. 9 числото „21“ се заменя с „20“.
3. В т. 13 числото „22“ се заменя с „21“.
4. В т. 27 числото „21“ се заменя с „20“.
Министър:
Николай Денков
6701
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
НАРЕДБА № 10
от 28 октомври 2021 г.

за реда за създаването на музеи по чл. 25,
ал. 2 от Закона за културното наследство
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за:
1. създаването на музеи за представяне
на личности, дейности, явления и събития,
както и тематично обособени групи от произведения на изкуството, предмети и образци,
които нямат качество на движими културни
ценности или не са придобили качество на
такива, но в съвкупност представляват нау
чен, културен, обществен, религиозен или
туристически интерес;
2. представянето на фондовете на музеите
по т. 1 в експозиции.
Чл. 2. Основната дейност на музеите по
чл. 1, т. 1 е опазването и представянето на
предмети, които в съвкупност представляват
научен, културен, обществен, религиозен или
туристически интерес.
Чл. 3. Националните и регионалните музеи с оглед на тематичния си обхват оказват
методическа помощ на музеите по чл. 1, т. 1,
на чиято територия се намират.
Чл. 4. По тематичен обхват музеите по
чл. 1, т. 1 са:
1. общи, чиято дейност тематично обхваща
различни области на знанието и изкуството;
2. специализирани, чиято дейност обхваща
една област на знанието и изкуството.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА
МУЗЕИ ПО ЧЛ. 25, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (ЗКН)
Чл. 5. (1) Държавни органи, ведомства,
висши училища, юридическите лица с нестопанска цел и регистрираните вероизповедания
могат да създават музеи по чл. 1, т. 1. Актът
за създаването следва да съдържа обосновка за
обществената значимост, научния, културния,
обществения, религиозния или туристическия
интерес към музея.
(2) Министърът на културата издава разрешение за извършване на музейна дейност
по чл. 25, ал. 2 от ЗКН след представяне на:
1. заявление;
2. посочен тематичен обхват на музея и
концепция;
3. списък на обособената група от предмети и образци с описания и снимки, като
се посочват номерът на удостоверението и
наименованието на музея, който го е издал,
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по реда на наредбата по чл. 107, ал. 1 от
ЗКН, че вещта/вещите не съответства/т на
изискванията за културна ценност по ЗКН;
4. план на сградата за музей с обозначени
пространства за експозиция, фондохранилища, санитарни помещения за персонала и за
посетители, работни помещения; наличие
на сигнално-охранителна техника, система
за пожароизвестяване и средства за пожарна
безопасност;
5. информация за източници на финансиране на дейността на музея; проект на бюджет за
издръжка на сградата и персонала и средства
за дейности за издирване, изучаване, опазване
и представяне на предметите и образците от
тематичния обхват;
6. проект на длъжностно разписание на
специалистите, отговорни за управлението
и дейността на музея, съобразено с класификатора на основните музейни длъжности;
списък на музейните длъжности с необходимата квалификация съгласно класификатора
по чл. 37, ал. 2 от ЗКН;
7. проект на устройствен правилник на
музея;
8. предложение за цифров шифър на музея,
който съдържа абревиатурите на наименованието на музея и на съответния фонд;
9. становище от национален или регионален музей относно обществената значимост
на предметите и образците.
(3) При установяване на нередовности
или непълноти в документите министърът
на култ у рата или оправомощено от него
длъж ностно лице у ведом ява за явител я и
предоставя 10 дни за отстраняване на нередовностите или непълнотите с указание, че
при неотстраняването им производството ще
бъде прекратено.
(4) В двумесечен срок от постъпване на
заявлението министърът на културата издава
или с мотивирана заповед отказва да издаде
разрешение за извършване на музейна дейност
по чл. 25, ал. 2 от ЗКН, когато не са предоставени документите по ал. 2.
(5) В случаите по ал. 3 срокът за произнасяне
по ал. 4 започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или непълнотите.
(6) Актът по ал. 4 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 6. (1) Разрешението по чл. 5, ал. 4 се
отнема със заповед на министъра на културата
или оправомощено от него длъжностно лице и
по мотивирано предложение на представител
на музея по чл. 3, когато:
1. помещенията по чл. 5, ал. 2, т. 4 не
отговарят на изискванията, предвидени в
нормативните актове, и не са създадени необходимите условия за опазване и за съхранение
на предметите и образците;
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2. достъпът до експозициите на музея не
е осигурен за период от две години.
(2) Актът по ал. 1 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(3) Разрешението по чл. 5, ал. 4 се обезсилва при:
1. подаване на писмено заявление за прекратяване на музейната дейност от юридическото
лице, на което е издадено разрешението;
2. отнемане на разрешението в случаите
по ал. 1;
3. заличаване на регистрацията на културната организация от регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел.
Чл. 7. (1) Музеят по чл. 1, т. 1 се вписва
и заличава служебно в регистъра на музеите
по чл. 32 от ЗКН.
(2) Обстоятелствата, които подлежат на
вписване в регистъра по ал. 1, се определят
с наредбата по чл. 32, ал. 2 от ЗКН.
Г л а в а

т р е т а

ФОРМИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФОНДА НА МУЗЕЯ
Раздел I
Формиране, управление на фонда на музея
Чл. 8. Музеят по чл. 1, т. 1 формира фонд,
в който се вписват предмети и образци, които
в своята съвкупност са с научен, културен,
обществен, религиозен или т у ристически
интерес.
Чл. 9. (1) За вписване на предметите и
образците по чл. 8 се води инвентарна книга
по образец съгласно приложението, подписана и подпечатана от директора на музея,
в която се вписват номер по ред, дата на
постъпване, отчетно обозначение (инв. № и
шифър на музея), наименование и описание
на предмета, историческа справка, име и
адрес на предаващия предметите, способ на
придобиване и забележка.
(2) Вписването по ал. 1 се извършва в тримесечен срок от придобиването им.
(3) Книгата по ал. 1 се води и съхранява
от определено със заповед на директора на
музея длъжностно лице.
(4) Инвентарният номер се поставя на всеки предмет или образец при записването му.
Номерацията се води от едно до безкрайност.
(5) Не се допускат промени на инвентарните
номера. Освободените инвентарни номера (в
случай на отписване) не могат да бъдат повторно използвани за записване на предмети
или образци.
(6) Върх у п ред ме т и т е и образц и т е се
поставят отчетни обозначения, които представляват специфични шифровани белези
(шифър и пореден инвентарен номер), сочещи
тяхната принадлежност към определен музей.
Шифърът съдържа абревиатурите на наименованието на музея.
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(7) Шифърът на музея се определя със
заповед на министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 10. (1) Директорът на музея определя
с писмена заповед длъжностните лица, които
отговарят за приемането и съхраняването на
предметите и образците в музейните фондове.
(2) При промяна на длъжностното лице
по ал. 1 се извършва предаване и приемане
на предметите и образците от комисия, наз
начена със заповед на директора на музея.
Предаването и приемането се осъществяват
в присъствието на лицата, които съответно
предават и приемат предметите и образците.
Чл. 11. (1) Предметите от фонда на музея се инвентаризират на всеки 3 години, за
което се назначава комисия със заповед на
директора на музея, в която задължително
участват длъжностното лице, което отговаря
за съответния фонд, музеен специалист и
счетоводител, а при необходимост – и други
длъжностни лица, отговорни за управлението
и дейността на музея.
(2) За целите на инвентаризацията при
необходимост могат да бъдат привлечени
външни лица – музейни специалисти.
(3) Инвентаризацията по ал. 1 се извършва
чрез сравняване на записванията в книгата с
наличните предмети и образци.
(4) За резултатите от инвентаризацията
комисията по ал. 1 изготвя протокол, в който се констатират и настъпилите промени в
състоянието на предметите.
(5) При установени липси длъжностното
лице, което отговаря за предметите и образците, има право да направи писмено обяснение
до директора на музея в едноседмичен срок
от подписването на протокола. При необходимост се разпорежда допълнителна проверка,
в която участва и специалист от съответния
регионален или национален музей по местонахождение.
Чл. 12. (1) Формирането и управлението
на фонда на музея, включително отписването
на предмети и образци от него, се извършват
по реда на тази наредба.
(2) Отписването на предмети от фонда на
музея се извършва с мотивирано решение на
ръководителя на ведомството/организацията.
Раздел II
Представяне на предметите от фонда на музея
Чл. 13. (1) Музеят осигурява представянето
на предметите от фонда си в постоянни или
временни експозиции по реда на настоящата
наредба.
(2) За създаването на постоянна експозиция
на музей се създава тематико-експозиционна
документация, която съдържа:
1. концепция за изграждането на експозицията;
2. тематична структура с разширено опи
сание на структурата и съдържанието на
експозицията: темите, подтемите и акцентите;
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3. тематико-експозиционен план, разработен на основата на концепцията и тематичната
структура, изготвен съгласно приложение № 1
от Наредба № Н-4 от 2013 г. за условията и
реда за представяне на културните ценности
(ДВ, бр. 28 от 2014 г.);
4. проект за художествено-пространствено оформление на експозицията, съобразен
с тематико-експозиционния план и спецификите на експозиционното пространство,
включващ: обяснителна записка с описание
на всички намеси, както и графични материали в подходящ мащаб (съществуващо
положение; проектно предложение – план на
експозиционните пространства с описание
на материалите и цветовото решение на под,
стени, окачени тавани и др.; вид и местоположение на осветителните тела; разположение
на текстовите материали; позициониране на
витрини, постаменти и други визуални материали с посочени размери и материал; разрези
и разгъвки на стени с местоположението на
съответните предмети);
5. становище за тематико-експозиционния
план от специалисти на национални, ведомствени, регионални музеи и научноизследователски институти и учреждения;
6. рецензия за всеки раздел от тематикоекспозиционния план от специалисти на БАН
или от съответните национални музеи, ведомствени и научноизследователски институти и
учреждения;
7. информация за наличие на помещения,
осигурени със:
а) сигнално-охранителна техника;
б) система за пожароизвестяване и с необходимите средства за пожарна безопасност;
в) уреди за вентилация и климатизация;
г) поддържане на подходящ постоянен режим за осветление, температура и влажност;
д) витрини, съоръжения или други, предназначени за експониране на предметите и
образците.
(3) Документацията по ал. 2 се съгласува
с министъра на културата в двумесечен срок
от представянето є в Министерството на
културата.
(4) При промяна на концепцията на цялата експозиция или на отделни теми в нея се
спазват разпоредбите на ал. 2 и 3.
(5) Когато постоянната експозици я се
създава в сграда – недвижима културна ценност, и с проекта по ал. 2, т. 4 се предвиждат
промени в архитектурните характеристики
(подмяна на оригинални материали, промяна на настилки, стени, тавани, включително
оцветяване, затваряне на прозоречни отвори
и др.) или други намеси по смисъла на чл. 83
ЗКН, документацията по ал. 1 се съгласува
по реда на чл. 84 от ЗКН преди провеждане
на съгласуване по реда на ал. 2.
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Чл. 14. (1) Музеят може да извършва обновяване на постоянната експозиция със замяна
или допълване на нови теми и експонати, без
да се променя съгласуваната тематико-експозиционна структура.
(2) Обновяването на постоянната експозиция се съгласува по реда на чл. 13, ал. 3 за
частта от експозицията, която се променя или
допълва, в случаите, когато се подменя цял
раздел или експозицията в цяла зала.
Чл. 15. За закриване или временно закриване на постоянни експозиции се уведомява
министърът на културата, като се посочват
причините за закриването и неговото времетраене.
Чл. 16. Тематико-експозиционната документация се съхранява безсрочно в архива
на музея.
Чл. 17. (1) Музеят може да създава/организира временни експозиции като допълнителна
форма на представяне. Временните експозиции
се създават за краткосрочно представяне на
конкретна тема от или извън тематичния
обхват на музея.
(2) За организиране на временни експозиции се изготвят концепция и списък на
предметите и образците.
(3) Документацията за временните експозиции в страната се одобрява от директора
на музея, в който се представя експозицията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 25, ал. 3 от Закона за културното наследство.
§ 2. Указания по прилагане на наредбата
дава министърът на културата.
§ 3. В Наредба № Н-3 от 2013 г. за водене
на Регистър на музеите и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него (обн., ДВ,
бр. 28 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 след думите „частни музеи“ се
добавя ,,музеи, създадени по реда на чл. 25,
ал. 2 от Закона за културното наследство“;
б) в ал. 2, т. 2 след думите „частните музеи“
се добавя ,,и музеи, създадени по реда на чл. 25,
ал. 2 от Закона за културното наследство“.
2. В чл. 5, ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. информационна карта „Статут и дейност на музея“ – за държавни, регионални,
общински, частни музеи и музеи със смесено
участие съгласно приложение № 3;“
б) създава се т. 3:
„3. информационна карта „Статут и дейност
на музея по чл. 25, ал. 2 от Закона за културното наследство съгласно приложение № 3а.“
3. Създава се приложение № 3а към чл. 5,
ал. 2, т. 3:
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„Приложение № 3а
към чл. 5, ал. 2, т. 3
Наименование на музея по чл. 25, ал. 2 от ЗКН
Статут на музея
Разрешение за извършване на музейна
дейност
Шифър на музея
Структура на музея
Специализирани отдели – общо

бр.

Обща численост на персонала

бр.

В т.ч.: Специалисти с висше образование

бр.

Специализирани длъжности

бр.

Административни длъжности

бр.

Други (помощен персонал)

бр.

Доброволци

бр.
Размер на средната брутна работна заплата

Директор

лв.

За специализираните длъжности

лв.

Други

лв.

Сграден фонд – сгради (бр.), разгъната
застроена площ (кв. м)

бр.

кв. м (общо)

бр.

кв. м (общо)

Експозиционна площ

кв. м

Фондохранилища бр./площ
Други

кв. м
Недвижимо имущество (собствено), предоставено за управление:

Общ брой:
Статут на недвижима културна
ценност (ако има)

Наименование на всеки
обект

Площ

Вид собственост

кв. м
Музеен фонд

бр. единици
Период на провеждане

Извършена инвентаризация
Експозиции
Постоянни

бр.
Година на
създаване

Тема

Обновяване (дата)

Гостуващи изложби от музеи и други организации

бр.

Самостоятелни изложби извън музея

бр.

Самостоятелни изложби в музея с предмети от собствения фонд

бр.

Съвместни изложби в страната

бр.
Програми и проекти

Реализирани образователни програми
Теми

общ брой

Целева група

бр.

Общ брой проведени занятия

бр.

В т.ч. програми за малцинствени групи

общ брой
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Самостоятелни проекти/участие в други проекти
Тема

Период на реализация
Посетители

Общ брой

бр.

В т.ч. с безплатен вход

бр.
Финансова информация

Приходи от:
Билети

лв.

Беседи

лв.

Държавни такси (приход)

лв.

Спонсорство

лв.

Дарения

лв.

Проекти

лв.

Други

лв.

Разходи
Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонал

лв.

Задължителни осигурителни вноски от работодателя

лв.

Издръжка

лв.

Платен данък сгради

лв.

Платена такса смет

лв.

Други

лв.

лв.

Техническо оборудване
Компютърни конфигурации

бр.

Сървъри

бр.

Периферия

бр.

Мултимедия

бр.

Фотоапарати и видеокамери

бр.

Видеокамери за наблюдение

бр.

Други

бр.
Наличие на:

СОТ
Физическа охрана
Пожароизвестителна техника
Дата

Изготвил: (име, длъжност и подпис)

Дата

Директор: (име и подпис)

“
Министър:
Велислав Минеков
Приложение
към чл. 9, ал. 1
№
Дата на
по постъпване
ред
1
6702

2

Отчетно обоз
начение (инв.
№ и шифър на
музея)

Наименование и кратко
описание на
предмета

Истори
ческа
справка

3

4

5

Име и адрес
Способ на
на предава- придобиване
щия пред
метите
6

7

Забе
лежка

8
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-17
от 15 октомври 2021 г.

за условията и реда за приемане на курсанти и
военнослужещи във висшите военни училища
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за кандидатстване, провеждане
на конкурсни изпити, класиране, приемане и
зачисляване за обучение във висшите военни
училища на граждански лица като курсанти
в редовна форма на обучение и на военнослужещи в задочна форма на обучение по
специализации от специалност „Организация
и управление на военни формирования на
тактическо ниво“ от регулираната професия
„Офицер за тактическо ниво на управление“.
Чл. 2. Обучението по чл. 1 се организира:
1. за граждански лица, притежаващи средно
образование – за курсанти, в редовна форма
на обучение за придобиване на образователноквалификационна степен (ОКС) „бакалавър“
от професионално направление „Военно дело“
и ОКС „бакалавър“ от друго професионално
направление;
2. за г ра ж да нск и л и ца, п ри т еж а ва щ и
средно образование – за курсанти, в редовна
форма на обучение за придобиване на ОКС
„бакалавър“ от професионално направление „Военно дело“ и ОКС „бакалавър“ или
„магистър“ по граждански специалности от
друго професионално направление в държавни
висши училища в съответствие със сключено
споразумение между висшето военно училище
и държавното висше училище;
3. за военнослужещи (офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси),
притежаващи средно образование – за обучение в задочна форма, за придобиване на ОКС
„бакалавър“ от професионално направление
„Военно дело“ и ОКС „бакалавър“ от друго
професионално направление;
4. за военнослужещи (офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси),
притежаващи висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“/
„магистър“ по гражданска специалност, придобита във висше военно училище, съответна
на гражданската специалност на курсантите,
получавана във висшите военни училища – за
обучение в задочна форма, за придобиване на
ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Военно дело“;
5. за военнослужещи (офицери), придобили професионална квалификация по военно
дело – за обучение в задочна форма, за придобиване на ОКС „бакалавър“ от професионално
направление „Военно дело“.
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Чл. 3. Ръководителите на съответните
административни звена от Министерството
на отбраната, структурите по чл. 60д, ал. 1 и
по чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)
ежегодно до 30 ноември изпращат в структурата по управление на човешките ресурси
към министъра на отбраната заявки за броя
на необходимите им места за приемане през
следващата учебна година на обучаеми по чл. 2.
Чл. 4. (1) Структурата по управление на
човешките ресурси към министъра на отбраната ежегодно изпраща в Министерството на
образованието и науката заявка за броя на
местата за обучение през следващата учебна година по професионални направления,
образователно-квалификационни степени и
форми на обучение.
(2) Броят на приеманите обучаеми във
висшите военни училища по професионални
направления, образователно-квалификационни степени и форми на обучение се обявява
ежегодно с акт на Министерския съвет за
утвърждаване броя на приеманите за обучение
студенти и докторанти във висшите училища и
научните организации на Република България
през съответната учебна година.
(3) Броят на приеманите обучаеми, заявени от потребителя на кадри по чл. 2, т. 2,
се обявява ежегодно с акт на Министерския
съвет като държавна поръчка на студенти в
редовна форма на обучение в държавни вис
ши училища в съответствие със сключено
споразумение между висшето военно училище
и държавното висше училище, предоставящо
образователната услуга по гражданска специалност. Академичният съвет на висшите
военни училища на основание чл. 21, ал. 2
от Закона за висшето образование (ЗВО) и в
съответствие с чл. 98, ал. 2 и 4 от ЗОВСРБ
определя броя на приеманите за обучение като
курсанти по военна специалност „Организация
и управление на военни формирования на
тактическо ниво“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
в професионално направление „Военно дело“.
При сключване на споразумението може да
участва и трета образователна институция/
лечебно заведение с цел предоставяне на
специфично обучение на кадри за нуждите
на Министерството на отбраната.
(4) Структурата по управление на човешките
ресурси към министъра на отбраната ежегодно до 31 декември представя на министъра
на отбраната проект на заповед, с която се
обявява заявеният брой места за обучение
на курсанти и военнослужещи по специализации и форми на обучение през следващата
учебна година.
(5) Началниците на висшите военни училища със заповедта по чл. 19, ал. 3 определят
периодите за провеждане на конкурсните
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изпити за приемане на курсанти и военнослужещи.
Чл. 5. При кандидатстване във висше военно училище кандидатите заплащат такса за
кандидатстване в размер, определян ежегодно
с акт на Министерския съвет.
Раздел II
Условия и ред за кандидатстване
Чл. 6. (1) Кандидатите по чл. 2, т. 1 и 2
трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат средно образование;
2. да са годни за военна служба;
3. да са граждани на Република България
и да нямат друго гражданство;
4. да не са осъждани за умишлено престъп
ление от общ характер и срещу тях да няма
образувано наказателно производство;
5. да не са освобождавани от военна служба
поради наложено дисциплинарно наказание
„уволнение“;
6. да са психологично пригодни за военна
служба;
7. към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни
от 31 години;
8. да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст
150 см и минимално тегло 48 кг за жените, а
тези за специализация „летец-пилот“ да бъдат с максимален ръст 185 см и максимално
тегло 80 кг.
(2) Кандидатите по чл. 2, т. 3 трябва да
отговарят на следните условия:
1. да имат средно образование;
2. към 31 декември в годината на кандидатстване да са не по-възрастни от 40 години;
3. към момента на кандидатстването да са
на военна служба и да имат прослужени не
по-малко от 3 години във въоръжените сили;
4. да не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 3 – 6 от ЗОВСРБ;
5. да отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение във военно
училище;
6. да имат положително обосновано становище за необходимостта от обучението от
съответните командири/началници/ръководители;
7. да притежават препоръки за обучение
във висше военно училище за придобиване на
ОКС „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ от последната атестация;
8. да притежават прогноза за служебното
развитие, в която е обоснована необходимостта
от обучението, изготвена по образец съгласно
приложение № 1;
9. срокът на договора за военна служба да
не изтича по време на обучението.
(3) Кандидатите по чл. 2, т. 4 трябва да
отговарят на следните условия:
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1. да имат висше образование в образователно-квалификационна степен „бакалавър“/
„магистър“ по гражданска специалност, придобита във висше военно училище, съответна
на гражданската специалност на курсантите,
получавана във висшите военни училища;
2. към 31 декември в годината на кандидатстване да са не по-възрастни от 42 години;
3. към момента на кандидатстването да са
на военна служба и да имат прослужени не
по-малко от 3 години във въоръжените сили;
4. да отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение във военно
училище;
5. да не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 3 – 6 от ЗОВСВС;
6. да имат положително обосновано становище за необходимостта от обучението от
съответните командири/началници/ръководители;
7. да притежават препоръки за обучение
във висше военно училище за придобиване на
ОКС „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ от последната атестация;
8. да притежават прогноза за служебното
развитие, в която е обоснована необходимостта
от обучението, изготвена по образец съгласно
приложение № 1;
9. срокът на договора за военна служа да
не изтича по време на обучението.
(4) Кандидатите по чл. 2, т. 5 трябва да
отговарят на следните условия:
1. да имат висше образование;
2. към 31 декември в годината на кандидатстване да са не по-възрастни от 42 години;
3. да отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение във военно
училище;
4. да не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 3 – 6 от ЗОВСВС;
5. да имат положително обосновано становище за необходимостта от обучението от
съответните командири/началници/ръководители;
6. да притежават препоръки за обучение
във висше военно училище за придобиване на
ОКС „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ от последната атестация;
7. срокът на договора за военна служа да
не изтича по време на обучението.
Чл. 7. (1) Кандидатите по чл. 2, т. 1, 2
и 3 могат да подават документи за всички
специализации, по които е обявен прием в
заповедта по чл. 4, ал. 4.
(2) Кандидатите по чл. 2, т. 4 могат да
подават документи за специализация, чиято гражданска специалност е аналогична
на съответната гражданска специалност на
курсантите, получавана във висшите военни
училища, по която са придобили висше образование с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“/„магистър“.
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(3) Кандидатите по чл. 2, т. 5 могат да подават документи за специализация, по която
са придобили професионална квалификация
по военно дело.
Чл. 8. (1) Кандидатите по чл. 2, т. 1 и 2
подават заявление по образец до началника
на съответното висше военно училище с приложени документи, както следва:
1. копие на дипломата за средно образование
(завършилите средно образование в чужбина
представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на
образованието и науката) – 2 броя;
2. автобиография в свободен текст – 2 броя;
3. удостоверение от областния център за
психично здраве за липса на психични заболявания – оригинал и копие;
4. заявление по образец от висшето военно
училище за участие в кампаниите за ранен
прием;
5. декларация, че не са осъждани и срещу
тях няма образувано наказателно производство
за умишлено престъпление от общ характер;
6. декларация, че не са освобождавани от
военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
7. състезателен картон по образец от вис
шето военно училище;
8. декларация, че нямат друго гражданство
освен българско;
9. декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
10. декларация, че не се обучават по държавна поръчка в друго държавно висше училище;
11. декларация, че са съгласни съответното
висше военно училище да обработва предоставените им лични данни съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита
на личните данни във връзка с обучението
им във висшето военно училище;
12. други документи, свързани с чл. 33.
(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 5 се установяват служебно от определени от министъра
на отбраната длъжностни лица.
Чл. 9. Кандидатите по чл. 2, т. 1 и 2 могат
да получат формулярите на заявлението и
документите по чл. 8, ал. 1, т. 4 – 11 от вис
шето военно училище, в което кандидатстват,
от военното окръжие по местоживеене или
от интернет страницата на висшето военно
училище.
Чл. 10. (1) Кандидатите по чл. 2, т. 1 и 2
подават документите по чл. 8, ал. 1 лично
във висшето военно училище, в което кандидатстват, или чрез началника на съответното
военно окръжие по местоживеене.
(2) Длъжностните лица от съответното
воен но ок ръж ие въвеж дат необход и мата
информация на кандидатите за обучение в
Националния военен университет „Васил
Левски“ в електронна система за прием на
обучаеми в университета. Подробна инфор-
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мация за кандидатстване се публикува на
официалните интернет страници на другите
висши военни училища.
Чл. 11. (1) Началниците на висшите военни училища изпращат за утвърждаване
от министъра на отбраната график за прием
на документите и провеждане на изпити с
кандидатите.
(2) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната
изпраща графиците по ал. 1 до Централното
военно окръжие в едноседмичен срок след
утвърждаването им.
Чл. 12. (1) Кандидатите по чл. 2, т. 3, 4 и 5
подават рапорт по команден ред до министъра
на отбраната по чл. 110, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
(ППЗОВСРБ), придружен с обосновано становище за необходимостта от обучението от
съответния командир (началник) или ръководител, в срок до 20 март.
(2) В рапорта се посочват: военното звание, трите имена, ЕГН, длъжността, която
заемат, военнопощенският номер на военното
формирование (структурата) и гарнизонът, в
който служат, и специализациите, за които
кандидатстват.
(3) Към рапорта се прилагат следните
документи:
1. кадрова справка;
2. копие на дипломата за средно образование, заверено от кадровия орган на военното
формирование (структурата) – 2 броя (само
за кандидатите по чл. 2, т. 3);
3. копие на дипломата за висше образование в образователно-квалификационна степен „бакалавър“/„магистър“ по специалност,
съответстваща на гражданската специалност
на курсантите, получавана във висшите военни училища по специализацията, за която
кандидатстват (само за кандидатите по чл. 2,
т. 4), заверено от кадровия орган на военното
формирование (структурата);
4. копие на диплома за висше образование
(само за кандидатите по чл. 2, т. 5), с която
са кандидатствали за обу чение в професионална квалификация по военно дело, и
копие на удостоверението за професионална
квалификация по военно дело, заверени от
кадровия орган на военното формирование
(структурата);
5. копие на последния атестационен формуляр, заверено от кадровия орган (само за
кандидатите по чл. 2, т. 3 и 4);
6. декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
7. декларация, че не се обучава по държавна
поръчка в друго държавно висше училище;
8. заверено копие на протокола от последния
годишен профилактичен медицински преглед
с отразени последващи експертни решения за
годността за военна служба (ако има такива);
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9. копие на удостоверението за СТАНАГ –
6001 (ако има такова).
(4) Кандидатите по чл. 2, т. 3, 4 и 5 могат
да получат формулярите на документите по
чл. 12, ал. 3, т. 6 и 7 от висшето военно училище, в което кандидатстват, от военното
окръжие по местоживеене или от интернет
страницата на висшето военно училище.
(5) Кандидатите по чл. 2, т. 3, 4 и 5, притежаващи разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво не по-ниско от
„Секретно“, прилагат и копие на съответния
документ, заверено от кадровия орган.
(6) При даване на обоснованите становища
и препоръките от съответните командири/
началници/ръководители за обучението на
кандидатите по чл. 2, т. 3, 4 и 5 се отчитат
следните критерии:
1. професионална реализация;
2. лидерски качества и войскови умения;
3. опит от участие в операции и/или мисии
извън територията на страната;
4. ниво на чуждоезикова подготовка.
(7) Обстоятелствата относно съдимостта
на лицата по ал. 1 се установяват служебно
от определени от министъра на отбраната
длъжностни лица.
Чл. 13. (1) До 5 април комисии, назначени
със заповеди на командирите/началниците/
ръководителите на структурите по чл. 60д,
ал. 1 и по чл. 78 от ЗОВСРБ, преглеждат редовността и комплектността на документите
на кандидатите за обучение по чл. 2, т. 3, 4
и 5 и допускат тези от тях, които отговарят
на условията.
(2) До 5 април комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната, преглежда
редовността и комплектността на документите
на кандидатите за обучение по чл. 2, т. 3, 4 и
5 от административните звена на Министерството на отбраната и допуска тези от тях,
които отговарят на условията.
(3) За работата си комисиите по ал. 1 и 2
изготвят протоколи по образец съгласно приложение № 2, като данните на кандидатите се
попълват по образец съгласно приложение № 3.
Чл. 14. Протоколите по чл. 13, ал. 3 се
изпращат на хартиен носител и по електронна
поща в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната в
срок до 10 април.
Чл. 15. (1) До 30 април структурата по
управление на човешките ресурси към министъра на отбраната изготвя заповед на
министъра на отбраната за обявяване имената
на военнослужещите, допуснати до конкурсни изпити.
(2) В тридневен срок ръководителят на
структурата за връзки с обществеността към
министъра на отбраната организира публикуването на заповедта по ал. 1 на интернет
страницата на Министерството на отбраната.
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(3) Копие на заповедта се изпраща до командирите/началниците/ръководителите на
структурите по чл. 60д, ал. 1 и по чл. 78 от
ЗОВСРБ, заявили обучаеми, и до началниците
на висшите военни училища.
(4) До 10 май органите по управление на
човешките ресурси (по личния състав) на
структурите по ал. 3 уведомяват допуснатите
със заповед на министъра на отбраната кандидати за обучение във висшите военни училища и изпращат документите им до висшите
военни училища, в които са кандидатствали.
Чл. 16. (1) Кандидатите по чл. 2, които не
са представили всички необходими документи, не се допускат до участие в конкурсните
изпити и тестове.
(2) Кандидат, представил док у менти с
невярно съдържание или направил опит да
заблуди комисиите по наредбата, не се допуска
до конкурсни изпити и тестове, а в случай
че е допуснат, резултатите му се анулират.
Чл. 17. Пътните разходи, разходите за храна и нощувки на кандидатите – граждански
лица, за времето на конкурсните изпити и
тестовете са за тяхна сметка.
Чл. 18. (1) Кандидатите – военнослужещи,
получили разрешение по чл. 110, ал. 2 от
ППЗОВСРБ, ползват отпуск за кандидатстване
и обучение в размерите, определени в Кодекса
на труда.
(2) След ползване на отпуск за явяване на
изпити военнослужещият е длъжен да представи служебна бележка, издадена от съответното
висше военно училище, за удостоверяване
явяването на конкурсни изпити и тестове.
(3) Когато военнослужещият не се е явил на
изпит по неуважителни причини, ползваният
отпуск се счита неплатен.
Раздел III
Конкурсни изпити
Чл. 19. (1) Приемането на ку рсанти и
военнослужещи по чл. 2, т. 1, 3, 4 и 5 се извършва чрез полагане на конкурсни изпити
във висшето военно училище, в което са
кандидатствали.
(2) Приемането на курсанти по чл. 2, т. 2
се извършва чрез полагане на конкурсни изпити във висшето военно училище, в което
са кандидатствали по военна специалност, и
чрез полагане на конкурсни изпити в държавно
висше училище по гражданска специалност
съгласно споразумението по чл. 4, ал. 3.
(3) Началникът на висшето военно училище
решава окончателно всички въпроси по при
емането на обучаеми в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на
студенти във висшите училища на Република
България, приета с Постановление № 79 на
Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 40
от 2000 г.), с правилниците за устройството
и дейността на училището, с тази наредба и
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издава ежегодна заповед за организация на
кандидатстването и провеждането на конкурсните изпити, начина на формиране на
общия състезателен бал, условията и реда за
оценяване и съхранение на писмените работи
и протоколите от изпитите, класирането и
приемането на кандидатите, както и реда за
попълване на освободените места при отказване на приети курсанти.
(4) Заповедта по ал. 3 се издава до 1 ноември
в годината, предхождаща кандидатстването,
и се публикува на интернет страницата на
висшето военно училище при спазване на
изискванията на Закона за защита на личните
данни и на Закона за защита на класифицираната информация.
(5) Кандидатите – граждански лица, могат
да кандидатстват във всички приемни кампании (за ранен прием и в редовна приемна
кампания) и в допълнителния прием, ако
бъде обявен такъв.
(6) Кандидатите – военнослужещи, кандидатстват съгласно сроковете, определени
в раздел II на тази наредба.
Чл. 20. (1) Провеждането на конкурсните
изпити се извършва по предварително обявен
график от комисии, назначени със заповедта
на началника на висшето военно училище по
чл. 19, ал. 3, и график на държавното висше
училище за кандидатите по чл. 2, т. 2.
(2) Информирането на кандидатите относно мястото, датата и часа за извършване на
инструктаж по провеждане на конкурсните
изпити се организира от началника на училището.
(3) На инструктажа кандидатите се запознават със специализациите, по които е
обявен прием, с графика, условията и местата
за провеждане на конкурсните изпити, реда
за проверка на здравословното им състо
яние за годност за военна служба, съответно
за обучение във ВВУ и психологичната им
пригодност за военна служба.
Чл. 21. (1) Кандидатите за обучение полагат:
1. писмен конкурсен изпит или тест за
кандидатите по чл. 2, т. 1 и т. 3 по предмет
от изучаваните в системата на средното образование предмети или общообразователен
тест, включващ няколко предмета;
2. писмен конкурсен изпит или тест в
държавно висше училище за кандидатите
по чл. 2, т. 2 по предмети от изучаваните в
системата на средното образование;
3. изпит за физическа годност/подготовка;
4. писмен тест по английски или френски
език (военнослужещите, притежаващи удостоверение за владеене на английски или френски
език по СТАНАГ – 6001 на ниво не по-ниско
от 1-1-1-1, не се явяват на тест).
(2) Предметът на писмения конку рсен
изпит и тестът по ал. 1, т. 4 и 5 се определят
със заповедта по чл. 19, ал. 3.
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Чл. 22. (1) Учебното съдържание за конкурсните изпити и тестове във висшето военно
училище се определя, както следва:
1. за писмените конкурсни изпити или
тест по предмет от изучаваните в системата
на средното образование предмети или общообразователен тест, включващ няколко
предмета в съответствие с действащите в
годината на кандидатстване учебни планове
и учебни програми на средните училища в
Република България, за кандидатите по чл. 2,
т. 1 и 3 – от висшето военно училище;
2. за конкурсните изпити на кандидатите
по чл. 2, т. 2 – от държавното висше училище;
3. за изпитите или тестовете по чл. 21, ал. 1,
т. 4 – от висшето военно училище;
4. за структурата и скалата за оценяване
на тестовете по чл. 21, ал. 1, т. 1 – от академичния съвет на висшето военно училище.
(2) Изпитът за физическа годност/подготовка се провежда по дисциплини и нормативи в
съответствие с изискванията на Ръководството
по физическа подготовка и организиране на
спортната дейност във въоръжените сили на
Република България, обявено със Заповед
№ ОХ-370 от 2.05.2018 г. на министъра на
отбраната, които се обявяват в заповедта на
началника на висшето военно училище по
чл. 19, ал. 3.
(3) Кандидатите се явяват на изпита за
физическа годност/подготовка по спортно
облекло, което си осигуряват самостоятелно.
(4) Положителните резултати на кандидатите на изпитите по физическа годност/
подготовка във висшите военни училища
важат за цялата кампания на кандидатстването независимо от периода на явяване на
кандидата за полагане на изпит.
Чл. 23. Оценяването на резултатите от
изпитите и тестовете във висшето военно
училище се извършва, както следва:
1. от писмения конкурсен изпит за всички
кандидати – по шестобалната система;
2. от изпита за физическа годност/подготовка – по шестобалната система в съответствие с
постигнатите общи резултати от дисциплините
по чл. 22, ал. 2 съгласно приложение № 4;
3. от теста по чл. 21, ал. 1, т. 4 – с „издържал“ или „неиздържал“; оценка „издържал“
се поставя за постигнати не по-малко от
70 на сто верни отговора от теста.
Чл. 24. (1) В предварително обявените дни
за провеждане на конкурсни изпити (тестове)
всички кандидати са длъжни да се явят на
мястото за тяхното провеждане не по-късно
от времето, определено от висшето военно
училище, като задължително носят личната
си карта и други документи, изискващи се
от висшето училище. Разпределението на
кандидатите по зали се обявява пред тях в
деня на изпита (теста).
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(2) Кандидатите по чл. 2, т. 2 се явяват
за полагане на изпит в държавното висше
училище съгласно графика по чл. 20, ал. 1.
(3) Началото, продължителността и краят
на изпитите и тестовете се определят от началника на висшето военно училище и ректора
на държавното висше училище.
(4) След определения час на започване на
изпитите и тестовете в залите не се допускат
кандидати, както и лица, които не са в състава на комисиите.
Чл. 25. (1) Работите от писмения конкурсен
изпит във висшето военно училище задължително се проверяват и оценяват с точност
до 0,25 от двама проверяващи независимо
един от друг.
(2) Тестовете по чл. 21, ал. 1, т. 4 се проверяват от двама проверяващи независимо
един от друг.
(3) Резултатите от проведените изпити и
тестове се отразяват в протоколи, които се
представят на председателя на изпитната
комисия.
(4) Изпитната комисия поставя крайната
оценка на всяка писмена конкурсна работа,
както следва:
1. оценката се определя въз основа на оценките от протоколите; тази оценка се нанася
върху писмената работа и се удостоверява с
подписите на проверяващите;
2. при разлика между оценките на двамата
проверяващи от 0,25 оценката се закръглява
в полза на кандидата;
3. при разлика между оценките на двамата
проверяващи от 0,50 оценката се изчислява
като средноаритметична на двете оценки;
4. при разлика между оценките на двамата
проверяващи, по-голяма от 0,50, оценката
се определя от арбитър; неговата оценка е
окончателна; той я нанася върху писмената
работа и се подписва; арбитърът съставя
протокол за прегледаните от него писмени
работи и се подписва;
5. когато писменият конкурсен изпит по
чл. 21, ал. 1, т. 1 се провежда под формата на
тест и се проверява с шаблон, разлика в оценките на двамата проверяващи не се допуска.
(5) Писмените конкурсни изпити и тестове
са анонимни. Писмена работа, върху която
има умишлено поставен знак, се анулира.
(6) Кандидатите за обучение, които са
получили на конкурсен изпит и на изпита за
физическа годност/подготовка оценка, пониска от „среден 3,00“, отпадат от конкурса
за съответната приемна кампания.
(7) Резултатите от конкурсните изпити и
тестовете са окончателни и важат за срока
на приемната кампания само в годината на
кандидатстването.
(8) Писмените конкурсни изпити за кандидатите по чл. 2, т. 2 се оценяват съгласно
изискванията на държавното висше училище.
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Чл. 26. При обоснована необходимост
(обявена извънредна епидемична обстановка
в страната и др.) изпитите и/или тестовете по
чл. 21, ал. 1, т. 1 и 4 може да се организират
и неприсъствено, от разстояние в електронна
среда.
Чл. 27. (1) На кандидатите, лауреати на
национални и международни олимпиади по
предмет, който съответства на предмета на
писмения конкурсен изпит (тест или общообразователен тест), и завършили средно
образование в годината на провеждане на
олимпиадата или предходните две години, се
признава максимална оценка „отличен 6,00“.
(2) За оценка от положен писмен конкурсен
изпит или тест по предмет от изучаваните в
системата на средното образование предмети или общообразователен тест се признава
оценката:
1. от държавен зрелостен изпит по предмет, определен от съответното висше военно
училище;
2. от предварителен или основен конкурсен изпит, определен от съответното висше
военно училище в акредитирани граждански
висши училища, положен в годината на кандидатстване; удостоверението за получената
оценка се представя от кандидата за обучение
във висшето военно училище до деня преди
обявяване на класирането.
(3) Кандидати, на които са признати оценки
по реда на ал. 1 и 2, се явяват на останалите
конкурсни изпити и участват в класирането.
(4) На кандидатите се признава най-високата оценка от положен изпит във висшето
военно училище, държавен зрелостен изпит,
изпит в акредитирано гра ж данско висше
училище или от предварителен конкурсен
изпит (тест).
(5) На кандидатите – граждански лица,
преминали начална военна подготовка във
висшите военни училища, се добавя една
единица към общия състезателен бал.
Чл. 28. Писмените работи на кандидатите
и протоколите от изпитите и тестовете се
съхраняват запечатани във висшето военно
училище не по-малко от една година след
провеждането на конкурсните изпити.
Раздел IV
Медицинско освидетелстване на годността и
оценяване на психологичната пригодност на
кандидатите за обучение като курсанти във
висшите военни училища
Чл. 29. (1) Медицинското освидетелстване
на годността на кандидатите за обучение като
курсанти във висше военно училище се извършва при условията и по реда, определени
в акта на министъра на отбраната по чл. 141,
ал. 2 от ЗОВСРБ.
(2) Ежегодно до 31 декември началникът на
ВМА съгласувано с началниците на висшите
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военни училища със своя заповед създава
организация за медицинското освидетелстване
на годността на кандидатите по ал. 1.
(3) В заповедта по ал. 2 се посочва графикът, по който следва да се явят кандидатите,
предвид участието им в редовната приемна
кампания и в кампаниите за ранен прием:
1. от 10 януари до 20 май за кандидатите,
заявили желание за участие в кампаниите за
ранен прием;
2. до 30 юни за кандидатите, заявили
желание за участие в редовната приемна
кампания.
(4) Медицинското освидетелстване на кандидатите по ал. 1, кандидатстващи за обучение
в Националния военен университет „Васил
Левск и“ и във Висшето военновъзд у шно
училище „Георги Бенковски“, се извършва
от Централната военномедицинска комисия
към ВМА – София, а на кандидатстващите
за обучение във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – от Функционална
военномедицинска комисия – Варна.
(5) Медицинското освидетелстване завършва с издаване на експертно заключение
по годността за обучение във висше военно
училище, което може да бъде „годен за обучение във висше военно училище“ или „негоден
за обучение във висше военно училище пo
рубрика ..... от Медицински стандарти“.
(6) Кандидат, за когото заключението е
„негоден“ за обучение по определена специализация, но е „годен“ за обучение по друга
специализация във висше военно училище,
може да продължи участие в конкурса за класиране по специализацията, за която е годен.
(7) Кандидат, за когото зак лючението
е „негоден за обучение във висше военно
училище“, отпада от по-нататъшно участие
в конкурса.
Чл. 30. Оценяването за психологичната
пригодност на кандидатите за обучение като
курсанти се извършва при условията и по реда,
определени в акта на министъра на отбраната
по чл. 141, ал. 3 от ЗОВСРБ.
Раздел V
Балообразуване и класиране на кандидатите
за обучение
Чл. 31. (1) В заповедта по чл. 19, ал. 3
началниците на висшите военни училища
определят реда за формиране на състезателния бал на кандидатите, включително и на
кандидатите по чл. 2, т. 2.
(2) На кандидатите за обучение, получили
на теста по чужд език оценка „неиздържал“, се
отнемат 0,5 единици от състезателния бал. На
кандидатите, явили се на държавен зрелостен
изпит по английски или френски език, им се
признава оценка „издържал“.
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(3) На кандидатите за обучение, получили
на изпита за физическа годност/подготовка
по дисциплините по чл. 22, ал. 2 от 160 до
400 точки, се прибавят до 6 единици към
състезателния бал в съответствие с приложение № 4.
Чл. 32. Когато в дипломата за средно образование на кандидат-курсант няма оценка по
учебен предмет, която участва в образуването
на състезателния бал, или няма оценка от
държавен зрелостен изпит по български език
и литература, балообразуването се извършва
при условията на Наредбата за държавните
изисквания за приемане на студенти във
висшите училища на Република България,
приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 9.05.2000 г.
Чл. 33. (1) В заповедта по чл. 19, ал. 3
началниците на висшите военни училища
определят условията, при които се извършва класирането на кандидатите, с отчитане
на резултатите от проведените кампании за
ранен прием.
(2) При еднакъв състезателен бал на редовната кампания подреждането на кандидатите
се извършва според общия успех от дипломите
им за средно образование. При еднакъв състезателен бал на кампаниите за ранен прием
подреждането на кандидатите се извършва
според средния им успех от 11 клас.
(3) При еднакъв състезателен бал на редовната кампания подреждането на кандидатите
по чл. 2, т. 4 се извършва според общия успех
от дипломите им за висше образование.
(4) При еднакъв състезателен бал на редовната кампания подреждането на кандидатите
по чл. 2, т. 5 се извършва според общия успех
от дипломите им за висше образование, с
които са кандидатствали за придобиване на
квалификация по военно дело.
(5) Минималният бал за участие в класирането на кандидатите за обучение по чл. 2,
т. 1, 2 и 3 е 21,00, а за кандидатите за обучение
по чл. 2, т. 4 и т. 5 се определя в заповедта
по чл. 19, ал. 3.
(6) Класирането на кандидатите се обявява до деня преди началото на работата на
съответната приемна комисия.
(7) Всяко класиране на кандидатите за
явяване пред приемната комисия се обявява
със заповед на началника на съответното
висше училище и се публикува на интернет
страницата на висшето военно училище.
Раздел VI
Приемане на курсанти
Чл. 34. (1) Приемането на курсанти във
всяко висше военно училище се извършва
от приемна комисия, назначена със заповед
на министъра на отбраната. В работата на
комиси ята вземат у частие представители
на висшето военно училище, структурата
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по управл ение на човешките ресурси към
минист ъра на отбраната, стру кт у рите по
чл. 60д, ал. 1 и чл. 78 от ЗОВСРБ и на други
потребители на кадри.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава до 15 януари.
(3) Комисията по ал. 1 заседава във всички приемни кампании (за ранен прием и в
редовна приемна кампания).
(4) Със заповедта по ал. 1 по предложение
на началника на съответното висше военно
училище се определят времето и мястото на
работа на приемните комисии.
(5) Приемната комисия беседва с всеки
класиран кандидат.
(6) След приключване на беседата с всеки кандидат за обучение председателят на
комисията, отчитайки класирането, обявява
решението за приемането или неприемането
му в съответната специализация.
(7) Приемната комисия определя резерви
от неприетите класирани кандидати по посочени от тях конкретни специализации, за
които желаят да бъдат включени като резерви.
(8) Кандидати, които са изтеглили документите си, се смятат за отказали се.
(9) Решението на приемната комисия е
окончателно и не подлежи на преразглеждане.
(10) След приключване работата на приемната комисия от редовната приемна кампания
началниците на висшите военни училища
организират публикуването на списъците на
приетите курсанти на интернет страницата
на съответното висше военно училище при
спазване на изискванията на Закона за защита
на личните данни.
(11) Заседанията на приемните комисии
могат да се организират и неприсъствено, от
разстояние в електронна среда.
(12) Началникът на съответното висше
военно училище организира цялостната дейност, свързана с провеждането на заседанията
по ал. 11.
Чл. 35. При облекчени условия и по ред,
определени с правилника за устройството и
дейността на висшето военно училище, се
приемат кандидати, успешно у частвали в
конкурсните изпити, съгласно изискванията
на чл. 68, ал. 3 от ЗВО.
Чл. 36. При необходимост със заповед
на съответния началник на висшето военно
училище се организира допълнителен прием
и попълване на незаетите места. В него могат
да участват и кандидатите, които не са се
явили пред приемната комисия.
Чл. 37. Началниците на висшите военни
училища организират изпращането на документите по чл. 147 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната
информация, приет с Постановление № 276 на
Министерския съвет от 2002 г., до Държавна
агенция „Национална сигурност“ с искане
за започване на процедура за проучване на
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приетите за обучение, които нямат разрешение
за достъп до класифицирана информация или
притежават разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво, по-ниско от
„Секретно“.
Чл. 38. (1) Приетите кандидати се уведомяват писмено за специалността и специ
ализацията, в които са приети, и за времето
за явяване във висшето военно училище за
започване на обучението.
(2) Местата на приетите обучаеми, които
не са се явили на определената дата за започване на обучението, се попълват от резервите
по низходящ ред на състезателния бал по
посочените от тях конкретни специализации.
(3) В срок до тридесет дни след издаване
на заповедта за приемане на обу чаемите
началниците на висшите военни училища
уведомяват началника на Централното военно окръжие за приетите кандидати и организират въвеждането на информацията в
Автоматизираната система за управление на
човешките ресурси.
(4) В срока по ал. 3 в структурата по управление на човешките ресурси към министъра
на отбраната се изпращат на хартиен носител и по електронната поща окончателните
списъци с имената на приетите за обучение.
Раздел VII
Приемане на военнослужещи
Чл. 39. (1) В двудневен срок след приключване на конкурсните изпити началникът на
висшето военно училище организира извършването на класиране на кандидатите – военнослужещи, по специализации и квоти в
низходящ ред на получения състезателен бал.
(2) На незаетите места след класирането
на кандидатите по ал. 1 се класират кандидати, които не са от съответната квота, ако
има такива.
(3) Класирането се обявява със заповед на
началника на висшето военно училище и се
публикува на интернет страницата на висшето
военно училище при спазване изисквани
ята на Закона за защита на личните данни.
В деня на обявяване на класирането екземпляр от заповедта се изпраща в структурата
по управление на човешките ресурси към
министъра на отбраната на хартиен носител
и по електронната поща.
(4) В десетдневен срок след получаване на
класирането от началника на висшето военно
училище ръководителят на структурата по
управление на човешките ресурси към министъра на отбраната организира изготвянето
на заповед на министъра на отбраната за
обявяване имената на приетите за обучение
военнослужещи по специалност „Организация
и управление на военни формирования на
тактическо ниво“ за придобиване на образо-
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вателно-квалификационна степен „бакалавър“
от професионално направление „Военно дело“,
а ръководителят на структурата за връзки с
обществеността към министъра на отбраната организира публикуване на заповедта
на интернет страницата на Министерството
на отбраната при спазване изискванията на
Закона за защита на личните данни.
(5) Със заповедта по ал. 4 се оправомощават длъжностни лица, които да подпишат
допълнителни споразумения към договорите
за военна служба с приетите за обучение
военнослужещи.
(6) В срок до тридесет дни след издаване
на заповедта за приемане на обучаемите командирите/началниците/ръководителите на
военни формирования/структури организират
въвеждането на информацията в Автоматизираната система за управление на човешките
ресурси.
Чл. 40. Началниците на висшите военни
училища организират изпращането на документите по чл. 147 от Правилника за прилагане
на Закона за защита на класифицираната информация до Държавна агенция „Национална
сигурност“ с искане за започване на процедура
за проучване на приетите за обучение, които

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

нямат разрешение за достъп до класифицирана информация или притежават разрешение
за достъп до класифицирана информация до
ниво, по-ниско от „Секретно“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въ
ор ъжените сили на Република Българи я,
чл. 116а, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, приет с Постановление
№ 46 на Министерския съвет от 2010 г., и § 101
от преходните и заключителните разпоредби
към Постановление № 191 на Министерския
съвет от 2017 г. за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и отменя Наредба № Н-11 от 2018 г.
за условията и реда за приемане на курсанти и
военнослужещи във висшите военни училища
(ДВ, бр. 41 от 2018 г.).
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Георги Панайотов
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2, т. 8

УТВЪРЖДАВАМ:
_______________________________
командир/началник/ръководител

ПРОГНОЗА
за служебно развитие
на ................................................................................................................................................................
(военно звание, име, презиме и фамилия)

.....................................................................................................................................................................
(длъжност)

1. Придобито образование:......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Придобита квалификация: .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. Срок на прогнозата: ............................................................................................................................
(не по-малък от 10 години след завършване на обучение)

3. Дата на изготвяне на прогнозата: .....................................................................................................
4. Обхват на длъжностите, които се планира да бъдат заемани (след завършване на обучение)
№

Длъжност

Години
20….

20….

20….

1.
2.
3.
4.

Изготвил прогнозата: ..................................................................

(длъжност, звание, подпис, име и фамилия)

Запознаване с прогнозата: ..........................................................
(звание, подпис, име и фамилия)

20….

20….
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Приложение № 2
към чл. 13, ал. 3

Рег. №........................ /..... 20… г.
Екз. № ............................
УТВЪРЖДАВАМ:
_______________________________
командир/началник/ръководител

П РОТОКОЛ
от заседанието на комисията във военно формирование ............................................................. за
допускане на военнослужещи от ..................................................., кандидати за обу чение в
........................................................................................... за придобиване на висше образование по
специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ от професионално направление „Военно дело“ за учебната .............................. г.
Днес, .............. 20 … г., комисия, назначена със Заповед № .../......... 20 ….. г. на командира на
........................., в състав:
Председател: ........................................................................................................................................
Членове: 1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................
провери документите на кандидатите ....................................................................... за обучение
в ........................................................................................ за придобиване на висше образование по
специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на
тактическо ниво“ от професионално направление „Военно дело“ за учебната ……………… г. за съответствие с условията на Наредба № …….. от …………………….. за условията и реда за приемане на
курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и тяхната комплектност, в резултат
на което комисията
П PЕ Д Л А ГА :
1. Да бъдат допуснати следните военнослужещи:
№
по
ред

Звание, име,
презиме, фамилия

ЕГН

Длъж- Военно
ност формирование

Атес- ОбразоНиво на
Ниво на влатацивание и
разрешение
деене на анонна
военна
за достъп до глийски/френоценка квалифи- класифициски език по
кация
рана инфор- STANAG – 6001
мация

1.
2.

2. Да не бъдат допуснати следните военнослужещи:
2.1. Военно звание, име, презиме, фамилия, длъжност – причини за недопускане.
2.2. Военно звание, име, презиме, фамилия, длъжност – причини за недопускане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....................................
ЧЛЕНОВЕ: 1. ...........................................
2. ...........................................
3. ...........................................
Отпечатано в 1 екз.
Размножено в ….… екз.

Име

Иван

Петър

Звание

редник

офицерски
кандидат

Петров

Иванов

0

0

ЕГН

СВ

41

Поверително

няма

няма

няма

артилерийско и
зенитно
въоръжение,
полева
АЕ 1-1-1-1 стрелково
артилерия
оръжие,
оптика и
бойни
припаси

няма

ДА

ХХХХ

37

Препоръчително
е да се присвои
военно звание от
друга категория

началник на
склад

СВ

ДА

ХХХХ

Препоръчително
е да се присвои
военно звание от
друга категория

шофьор

артилерийско и
зенитно
въоръжение,
стрелково разузнаване
оръжие,
оптика и
бойни
припаси
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ХХХХ

ХХХХ

Презиме Фамилия

Окончателна
оценка за
необходимостта
от допълнително Ниво на
обучение за разрешение за Наказания STANAG 1 желание 2 желание
професионална достъп до КИ
квалификация
по военно дело
във ВВУ

Окончателна
оценка на
Военно
възможностите
формировани
Навършени
за повишаване
е на
Военно
години към
Длъжност
във военно
формировние подчинение
31.12.
звание и
на вид ВС или
развитие в
на МО
длъжност

Приложение № 3
към чл. 13, ал. 3
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Приложение № 4
към чл. 23, т. 2
Резултати от дисциплините от изпита за
физическа годност/подготовка, формиращи
оценка и единици, прибавяни към състезателния бал на кандидата
Точки от изпита за физическа годност/
подготовка
0 – 119 точки
120 – 159 точки
160 – 199 точки
200 – 249 точки
250 – 299 точки
300 – 349 точки
350 – 400 точки

Оценка

Единици,
прибавяни
към състезателния бал
Слаб 2,00
–
Среден 3,00
0 към бала
на кандидата
Добър 3,50
+1 към бала
на кандидата
Добър 4,00
+3 към бала
на кандидата
Мн. добър 4,50 +4 към бала
на кандидата
Мн. добър 5,00 +5 към бала
на кандидата
Отличен 6,00 +6 към бала
на кандидата

6379

НАРЕДБА № Н-18
от 20 октомври 2021 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Сержант (Старшина за Военноморските
сили) – киберсигурност и кибероперации“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държав
ният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
863080 „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и кибероперации“ от област на образование „Обществена
сигурност и безопасност“ и професионално
направление 863 „Военно дело“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по
професията 863080 „Сержант (Старшина за
Воен номорск и т е си л и) – к иберси г у рнос т
и кибероперации“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиване на четвърта степен на професио
нална квалификация за специалност 8630801
„Киберсигурност и кибероперации“.
Чл. 3. (1) Въз основа на ДОС по чл. 1 и
рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 4 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебни програми за
обучение по специалността по чл. 2
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се утвърждава от министъра на отбраната, съгласувано с министъра
на образованието и науката.
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Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
863080 „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и кибероперации“
включва общата, отрасловата и специфичната
професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които
гарантират на обучаемия възможността за
упражняване на професията след завършване
на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на наредбата
се дават от министъра на отбраната на Репуб
лика България.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 26, т. 15, чл. 31, ал. 1 и чл. 95, ал. 4 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Георги Панайотов
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Сержант (Старшина за Военноморските
сили) – киберсигурност и кибероперации“
Професионално направление:
863

Военно дело и отбрана

Наименование на професията:
863080

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и
кибероперации

Специалности:

8630801 Киберсигурност и кибер
операции

Степен на Ниво Ниво
професиопо
по
нална ква- НКР ЕКР
лификация
Четвърта

5

5

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен
на професионална квалификация съгласно
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО)
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За придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските
сили) – киберсигурност и кибероперации“ от
Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от
ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от
12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-843
от 7.04.2021 г.) изискванията за входящото
минимално образователно равнище към кандидатите са завършено средно образование.
За обу чение по п рофеси я та „Сержан т
(Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и кибероперации“ с придобиване
на четвърта степен на професионална квалификация кандидатите за обучение (войници и
матроси) следва да отговарят на изискванията
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и правилника за неговото прилагане.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските
сили) – киберсигурност и кибероперации“ или
по част от нея чрез валидиране на придобити с
неформално или информално учене резултати
от ученето се осъществява съгласно Наредба
№ 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда
за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра
на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 96
от 21.11.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Сержантът (старшината за ВМС) – киберсигурност и кибероперации, работи в Министерството на отбраната, военните формирования
от Българската армия и в други военизирани
структури, свързани с националната сигурност,
както и в състава на многонационални екипи
в страната и извън нея, и извършва дейности
в областта на мрежовата, компютърната и
комуникационната сигурност, използването
на криптографски системи, подготовката на
личен състав, обработката и анализа на информация. В своята работа той се ръководи
от заповедите, разпорежданията и указанията
на по-горестоящите в йерархията командири.
Основн и т е о т г оворнос т и на серж а н та
(старшината за ВМС) – киберсигу рност и
кибероперации, са:
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– планира, организира и ръководи подготовката на подчинения му личен състав, ако
има такъв;
– ръководи подчинения му личен състав
при изпълнение на свойствените му дейности,
ако има такъв;
– спазва военната етика в ежедневната си
работа с подчинените, равните и старшите;
– участва в дейности по осигуряване киберсигурността на мрежи и информационна
инфраструктура;
– изготвя анализи за състоянието на информационните и компютърните мрежи и
системи;
– извършва мониторинг за уязвимости от
физически и/или технически несанкциониран
достъп „зловреден трафик“ и прилагане на
„информационна защита“;
– прилага утвърдена Стандартна оперативна процедура (СОП) във връзка с технически
и организационни механизми за контрол и
предпазване от възникването на киберинциденти;
– участва при моделиране на системата за
киберсигурност;
– участва в процес по оценка на ефективността на системата за киберсигурност;
– участва в процеса по оценка на ефективността на предприетите действия по време на
киберинцидент и подобренията;
– участва в изграждането и експлоатацията
на защитите на информационните и компютърните мрежи.
Сержантът (старшината за ВМС) – киберсигурност и кибероперации, е отговорен за:
– осигуряване на информационната и мрежовата сигурност съгласно Закона за киберсигурността в Република България;
– защитата на национална и чуждестранна
класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната
информация, Правилника за прилагане на
Закона за защита на класифицираната информация, Наредбата за задължителните общи
условия за сигурност на автоматизираните
информационни системи или мрежи, в които
се създава, обработва, съхранява и пренася
класифицирана информация, приета с ПМС
№ 99 от 2003 г., Наредбата за криптографската
сигурност на класифицираната информация,
приета с ПМС № 263 от 2003 г., и директивите
по сигурността на НАТО;
– криптографски системи, използвани във
въоръжените сили на Република България и
спазване на правилата за тяхната експлоатация;
– осигуряване защита на базата данни и
компютърните мрежи;
– обмена, обработката и съхранението на
информация и предоставянето на анализи
за несанкциониран достъп в системата за
киберсигурност;
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– участие в прилагането на СОП за реагиране при киберзаплахи, атаки и инциденти;
– участие при разрешаване на киберинциденти;
– участие при разрешаване на масирани кибератаки и широкомащабни киберинциденти;
– участие в анализирането и управлението
на процеси при разработване и внедряване
на съвременни решения на системи за киберсигурност;
– поддръжка на определено ниво на сигурност на системите за защита на киберпрост
ранството чрез прилагане на процедурите за
защита на информационните ресурси;
– участие в прилагането на механизми за
координиране и докладване на национални
и съюзни центрове с отговорности по киберзащита;
– участие в учения, тренировки и операции
в киберпространството;
– осигуряване и поддръжка в експлоатационна техническа изправност на комуникационните и информационните ресурси.
При упражняване на професията „Сержант
(Старшина за ВМС) – киберсигурност и кибероперации“ се изисква военнослужещият
да притежава умения за работа в динамична
среда, издръжливост при изпълнение на еднообразни рутинни дейности; умения за бързо,
адекватно и отговорно вземане на решения,
концентрация на вниманието и наблюдателност; издръжливост на напрегната работа и
стрес; комуникативност; готовност и умение
за работа в екип; дисциплинираност; организиране на колективна трудова дейност;
упражняване на контрол и оценяване на
дейността на други хора; умения за справяне
с критични ситуации, спазване на военнопрофесионалната етика.
В своята работа сержантът (старшината
за ВМС) – киберсигурност и кибероперации,
използва: въоръжение, военна техника, бойни
припаси, взривни материали и пиротехнически
средства, материали и консумативи, запасни
части и принадлежности за ремонт (стационарни и подвижни), техническа и отчетна
документация, колективни и индивидуални
средства за защита, униформено облекло,
различна апаратура, техника, пособия, консумативи и др.
Сержантът (старшината за ВМС) – киберсигурност и кибероперации, работи както на
открито, така и на закрито, при условия на
повишен риск.
Нормалната дневна продължителност на
служебното време е 8 часа, като при дежурство и провеждане на денонощни занятия
продължителност та може да достигне до
24 часа. При даване на дежурства, участие
във военни учения, мобилизации, задгранични
мисии се налага да се работи в почивни и в
празнични дни.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
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Лицата, придобили четвърта степен на
професионална квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските
сили) – киберсигурност и кибероперации“,
могат да продължат обучението си по друга
професия от професионално направление
„Военно дело и отбрана“.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД-2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и
доп. със Заповед № РД-01-105 от 23.12.2020 г.
Съгласно НКПД-2011 придобилият четвърта степен на професионална квалификация по професията „Сержант (Старшина
за Военноморските сили) – киберсигурност
и кибероперации“ може да заема следните
длъжности от НКПД:
0210-3001 Военнослужещ, сержант
3511-3002 Компютърен оператор
3512-3004 Компютърен техник, анализи на
компютърни системи
3512-3003 Компютърен техник, бази данни
4110-3009 Завеждащ регистратура за не
класифицирана информация
3343-3001 Административен секретар, както
и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
Придобилият четвърта степен на професионална квалификация по професия „Сержант
(Старшина за военноморските сили) – киберсигурност и кибероперации“, специалност
„Киберсигурност и кибероперации“, може
да бъде назначаван на длъжности във въо
ръжените сили на Република България и в
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и в съставите на
многонационални екипи в страната и извън
нея на длъжности, свързани с дейности в
областта на изграждането, експлоатацията и
сигурността на компютърни мрежи и информационното обслужване, както и съхранението
и обработката на класифицирани документи,
и изискващи военно звание „Сержант (Старшина за ВМС)“.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от учене
(ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по видове
професионална подготовка
ЕРУ п о о б щ а п р о ф е с и о н а л н а п од г о 
товка – единна за всички професии с четвърта
степен на професионална квалификация
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд
1.1. РУ Създава организация за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
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1.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Предприемачество
2.1. РУ Познава основите на предприемачеството
2.2. РУ Формира предприемаческо поведение
2.3. РУ Участва в разработването на план
за дейността
ЕРУ 3. Икономика
3.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
3.2. РУ Познава характеристиките на дейността в дадена организация
ЕРУ по отраслова професионална подго
товка – единна за професиите от професионално направление „Военно дело и отбрана“
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии в професионалната си дейност
4.1. РУ Обработва информация и съдържание с информационни и комуникационни
технологии
4.2. РУ Осъществява комуникация посредством информационни и комуникационни
технологии
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с информационни и комуникационни технологии
4.4. РУ Осигурява защита на електронната
среда
4.5. РУ Решава проблеми при работата с информационни и комуникационни технологии
ЕРУ 5. Организация на труда
5.1. РУ Организира работния процес в
ежедневната дейност
5.2. РУ Извършва подготовка по материално-техническото осигуряване
5.3. РУ Отговаря за разпределението и
контрола на дейностите във военното формирование
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно с различни
категории военнослужещи
6.2. РУ Осъществява делова комуникация
6.3. РУ Комуникира успешно на чужд език
във връзка с професията
ЕРУ 7. Военно-лидерски умения
7.1. РУ Познава основите на лидерството
7.2. РУ Проявява лидерски и войнски умения
ЕРУ 8. Общовойскова подготовка
8.1. РУ Притежава физическа подготовка
8.2. РУ Притежава тактическа подготовка
8.3. РУ Притежава подготовка за стрелба
с леко стрелково оръжие
8.4. РУ Притежава подготовка по ядрена,
химическа, биологическа защита и екология
8.5. РУ Притежава строева подготовка
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8.6. РУ При т еж а ва во ен нои н женерна
подготовка
8.7. РУ При т ежа ва воен номед и ц и нска
подготовка
8.8. РУ Притежава военнотопографска
подготовка
8.9. РУ При т ежа ва п ра внонормат и вна
подготовка
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Киберсигурност и
кибероперации“ – четвърта степен на професионална квалификация
ЕРУ 9. Основи на компютърните технологии
9.1. РУ Описва аритметическите и логическите основи на компютърната техника
9.2. РУ Оперира с различни бази данни
9.3. РУ Създава програмни алгоритми
ЕРУ 10. Експлоатация, ремонт и поддръжка
на компютърна и комуникационна техника
10.1. РУ Експлоатира и поддържа компютърна и комуникационна техника
10.2. РУ Описва организацията на компютъра и компютърните архитектури
10.3. РУ Разрешава проблеми при използването на компютърни периферни устройства
ЕРУ 11. Операционни системи
11.1. РУ Работи с различни видове Windows
операционни системи
11.2. РУ Работи с различни видове Linux
операционни системи
11.3. РУ Оперира със системи за сървърна
и десктоп виртуализация
ЕРУ 12. Компютърни мрежи
12.1. РУ Обяснява основни понятия от областта на компютърните комуникации
12.2. РУ Изгражда LAN компютърни мрежи
ЕРУ 13. Криптографски средства
13.1. РУ Описва автоматизирани системи
за управление на войските
13.2. РУ Работи с различни криптографски
мрежи, използвани в Българската армия и
НАТО
13.3. РУ Работи с елементи от системата
КИС „ЩИТ“
ЕРУ 14. Киберсигурност
14.1. РУ Описва общите и специфичните
задачи по осигуряване на киберсигурността
14.2. РУ Изготвя анализ за налични уязвимости след извършени тестове (Penetration
Testing)
14.3. РУ Дефинира общите и специфичните
задачи по защитата на базите данни
ЕРУ 15. Кибероперации
15.1. РУ Използва технически средства за
провеждане на мероприятия по воденето на
електронна война
15.2. РУ Използва технически средства за
провеждане на мероприятия по воденето на
кибервойна и киберотбрана
3.2. Описание на единиците резултати от
учене (ЕРУ)
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ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с четвърта степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и
кибероперации

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1.1:

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място

Знания

• О
 писва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд (ЗБУТ) на работното място
• Посочва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ
• И зброява нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова
дейност и за свързаните трудови дейности
• Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при
извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
• Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Изброява разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите
по правилата за осигуряване на ЗБУТ
• Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

• П
 рилага мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване
на рисковете за здравето и безопасността на работното място при
различни трудови дейности
• И нструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
• И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ
• О казва първа помощ на пострадали при трудова злополука и авария

Компетентности

• С
 ъздава организация за изпълнение на трудовите дейности при
спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд

Резултат от учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания

• П
 осочва разпоредбите за опазване на околната среда
• О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни отпадъци

Умения

• О
 рганизира сортирането на опасни отпадъци и излезли от употреба
материали, консумативи и др.
• С пазва технологията за събиране и рециклиране
• О рганизира съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за
събиране и рециклиране

Компетентности

• С
 пособен е да анализира възможните причини за замърсяване на
околната среда и да съдейства за тяхното предотвратяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

• О
 писва основните рискови и аварийни ситуации
• Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• Посочва основните стъпки за действие при аварии и аварийни
ситуации
• И зброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
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Умения

• С
 пазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
• С пазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по
време на работа
• О казва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

• С
 ъдейства за предотвратяването на рисковете за възникване на
пожар или аварийна ситуация
• Участва в овладяването на възникнал пожар или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и
аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
• х игиенните норми
• з дравословните и безопасни условия на труд на работното място
• п ревантивната дейност за опазване на околната среда
• овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ
на пострадали
За средство 2:
• И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на
първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и
кибероперации

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

•О
 писва същността на предприемачеството
•П
 ознава принципите на предприемаческата дейност
•П
 осочва видовете предприемачески умения

Умения

•П
 роучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му
•О
 ткрива възможности за предприемачески инициативи
•А
 нализира практически примери за успешно управление на дейността на организацията

Компетентности

•П
 редлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

•П
 осочва характеристиките на предприемаческото поведение
•И
 зрежда видовете предприемаческо поведение
•О
 писва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение
•И
 зброява значими за упражняваната професия социални и лич
ностни умения

Умения

•П
 рилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
•И
 дентифицира нови възможности за повишаване на ефективността
на повереното звено
•П
 реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване
на работата
•П
 редлага иновативни идеи при изпълнението на работни проекти

Компетентности

•С
 пособен е самостоятелно да предложи възможно решение за подобряване ефективността на повереното звено
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Резултат от учене 2.3:

Участва в разработването на план за дейността

Знания

•И
 зброява основните елементи, изисквания и етапи при разработване
на план за дейността
•П
 осочва факторите на обкръжаващата среда
•О
 писва реда за реализиране на доставка – проучване, снабдяване
и отчитане на материалните средства в армията

Умения

•П
 ланира снабдяването на военното формирование с необходимите
материали
•А
 нализира дейностите в работната организация на военното формирование

Компетентности

•Р
 азработва в екип проект на план за дейността на военното формирование

Средства за оценяване:

Средство 1:
•Р
 ешаване на тест
Средство 2:
•Р
 ешаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
•У
 чебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
•В
 ладее основните теоретични постановки в областта на предприе
мачеството
За средство 2:
•В
 ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване
на описания проблем в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и
кибероперации

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

• О
 бяснява общата теория на пазарната икономика
• Познава основните икономически проблеми – оскъдност, ресурси,
избор
• О писва ролята на държавата в пазарната икономика
• И зрежда видовете икономически субекти

Умения

• П
 рилага в работата си основните принципи на пазарната икономика
• И нформира се за успешни практически примери за управление на
различни делови начинания

Компетентности

• С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за
управление на делови начинания, като обясни ролята на всеки
икономически субект, ангажиран в тях

Резултат от учене 3.2:

Познава характеристиките на дейността в дадена организация

Знания

• П
 осочва основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба,
рентабилност и др.

Умения

• О
 бяснява основни икономически понятия в контекста на дейността
на организацията
• Прилага в работата си принципите за ефективно осигуряване и
разпределяне на ресурсите

Компетентности

• С
 пособен е да анализира икономическите принципи в контекста
на дейността на дадената организация

Средства за оценяване:

Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• К азус по зададен сценарий
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Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване
на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Военно дело и отбрана“
ЕРУ 4
Наименование на единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии в
професионалната дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и
кибероперации

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 4.1:

Обработва информация и съдържание с информационни и комуникационни технологии

Знания

• И
 зброява интернет търсачки
• О бяснява употребата на филтри и оператори за търсене на информация в дигитална среда
• Познава начини за оценка на надеждността на информацията в
интернет
• Посочва същността на WEB каналите (RSS и други) за получаване
на информация
• О писва начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
• Посочва начините за създаване на поддиректории (папки)
• И зброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип циф
рово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
• Посочва различни доставчици на облачни услуги
• Н азовава източници за извличане на цифрови данни

Умения

• И
 зползва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
• И зползва WEB канали (RSS и други) за получаване на информация
• С равнява информацията в различни източници
• О ценява надеждността на информацията с помощта на набор от
допълващи се критерии
• С ъхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изоб
ражения, аудио, видео, WEB страници и др.) по класифициран
начин, използвайки поддиректории (папки)
• И зползва облачни услуги за съхранение на информация
• Възпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности

• Д
 емонстрира свободно владеене на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) при обработването на информация

Резултат от учене 4.2:

Осъществява комуникация посредством информационни и комуникационни технологии

Знания

•
•
•
•
•

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
О писва софтуер за аудио- и видеоразговори
И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
О писва принципите за онлайн пазаруване и плащане
И зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен
на знания и опит в професионалната област, като посочва публични
и частни цифрови услуги
• О бяснява предимствата от използване на електронен подпис
• З апознат е с методите за общуване чрез мобилни устройства при
взаимодействие с колеги и партньори
• Познава дигиталния етикет при интернет общуване
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 зползва електронна поща
И
Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
И зползва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно
банкиране, взаимодействие с институции и др.
О бменя знания и опит в онлайн общности
Прилага електронен подпис за авторизация
И зползва мобилни устройства при взаимодействие с колеги и
партньори
С лужи си с дигиталния етикет при интернет общуване

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с информационни и комуникационни
технологии

Знания

• П
 осочва функционалностите на софтуерите за създаване на циф
рово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения,
аудио, видео)
• Посочва функционалностите на софтуерите за редакция на цифрово
съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио,
видео)
• О писва функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

• С
 ъздава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
• Редактира създадено цифрово съдържание
• И зползва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности

• Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене 4.4:

Осигурява защита на електронната среда

Знания

• П
 осочва рисковете за сигурността при работа в електронна среда
• Дефинира функциите на защитните стени и на антивирусните
програми
• О писва начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
• Посочва мерки за защита на дигиталните устройства и цифровото
съдържание
• Знае за въздействието на цифровите технологии върху околната среда
• Познава нормативите за защита на личните данни

Умения

• И
 дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
• А ктивира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
• Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
• П роменя настройките на защитната стена и на антивирусната
програма
• З ащитава файлове с криптиране или с пароли
• Прилага методи за защита на дигиталните устройства и цифровото
съдържание
• Прилага мерки за пестене на енергия
• И зползва техники за защита на личните данни в дигитална среда

Компетентности

• С
 пособен е да защити комплексно от злонамерени действия
електронната среда, в която работи, както и поверителността на
личните данни

Резултат от учене 4.5:

Решава проблеми при работата с информационни и комуникационни
технологии

Знания

• П
 осочва начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии
• И зброява начините за инсталиране/преинсталиране на софтуерни
продукти, използвани в дейността
• И зброява възможностите за актуализиране и подобряване на дигиталните си компетентности
• Познава основни технологични подобрения в професионалната област

Умения

• И
 збира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
• Променя настройките и опциите на операционната система или
софтуер при решаване на проблеми
• Предлага творчески идеи при използването на дигитални технологии
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Компетентности

• С
 пособен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ

Средства за оценяване:

Средство 1:
• И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в
интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет
пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг
потребител по електронната поща
Средство 3:
• И зпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и
оформлението на цифрово съдържание
Средство 4:
• И зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
• Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането
и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеждане на оце- За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
няването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време
• Демонстрирани са знания, умения и компетентности, свързани с
използването на ИКТ

ЕРУ 5
Наименование на единицата:

Организация на труда

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и
кибероперации

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 5.1:

Организира работния процес в ежедневната дейност

Знания

• П
 осочва структурата на военните формирования
• О писва методи за нормиране на работния процес
• Познава нормативните документи, свързани с упражняваната
професия
• О бяснява изискванията за ефективно планиране на ресурси, свързани с работния процес

Умения

• П
 ланира осигуряването на задачите, изпълнявани от военните
формирования
• С ъставя график на работните задачи
• С пазва изискванията на нормативните актове, свързани с упражняваната професия

Компетентности

• Е
 фективно организира задачите на военното формирование
• Предлага и мотивира необходимостта от промени в организацията
на дейността на военното формирование

Резултат от учене 5.2:

Извършва подготовка по материално техническото осигуряване

Знания

• П
 ознава реда за документално оформяне на получаването, отпускането и ремонта на отбранителните продукти, снемане от отчет и
изменение на качественото състояние на отбранителните продукти
• Познава особеностите при отчитането на различните видове имущества и отбранителни продукти

Умения

• С
 ъставя документи за получаването, отпускането и ремонта на
отбранителните продукти, снемане от отчет и изменение на качественото състояние на отбранителните продукти
• О тчита различните видове имущества и отбранителни продукти
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Компетентности

• С
 пособен е да оформи документално получаването, отпускането и
ремонта на отбранителните продукти, снемане от отчет и изменение
на качественото състояние на отбранителните продукти

Резултат от учене 5.3:

Отговаря за разпределението и контрола на дейностите във военното
формирование

Знания

• П
 ознава видовете дейности на военното формирование
• О писва изискванията за изпълнение на видовете дейности
• И зброява начините за контрол на дейностите

Умения

• О
 рганизира дейностите по контрол съобразно изискванията за
ефективност
• С пазва етичните норми на поведение
• С ъдейства за изграждането на конструктивна работна среда

Компетентности

• Е
 фективно разпределя изпълнението на дейностите
• Подпомага и съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен случай

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет
• Учебен полигон
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Дефинира основните теоретични понятия при организацията на
работния процес
За средство 2:
• Демонстрира основните практически умения при разпределението
на дейностите в работния процес

ЕРУ 6
Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и
кибероперации

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 6.1:

Общува ефективно с различни категории военнослужещи

Знания

• П
 осочва необходимите комуникативни способности за осъществяване на лидерски функции
• И зброява длъжностите в екипа, техните роли и работни взаимоотношения
• О писва функциите на военното формирование, в което работи

Умения

• С
 труктурира правилно своите изказвания
• Комуникира ефективно с равни и по-старши по звание военнослужещи
• С пазва каналите за вътрешна комуникация, установени във военното формирование

Компетентности

• О
 съществява ефективни комуникации на различни нива с демонстриране на авторитет и уважение към събеседника

Резултат от учене 6.2:

Осъществява делова комуникация

Знания

•
•
•
•

Умения

• В
 оди делова комуникация – писмена и устна
• Разпознава конфликтни ситуации
• С ъдейства за разрешаване на конфликтни ситуации

 писва етичните норми в комуникацията
О
И зрежда правилата за вербална и невербална комуникация
Посочва правилно поведение при конфликт
И зброява правилата и изискванията за делова кореспонденция
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Компетентности

• П
 ровежда ефективна устна и писмена комуникация с подчинени,
равни и по-старши военнослужещи
• С пособен е да предвижда и разрешава конфликтни ситуации

Резултат от учене 6.3:

Комуникира успешно на чужд език във връзка с професията

Знания

• В
 ладее професионалната терминология на чужд език, свързана с
упражняваната професия
• В ладее специфична за военното формирование терминология на
чужд език

Умения

• Р
 азбира професионални текстове на чужд език (специализирана
литература, техническа документация и др.)
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други
източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с колеги
и външни контрагенти

Компетентности

• В
 ладее английски език на ниво, позволяващо му да осъществява
ефективна комуникация по професионални теми при изпълняване
на служебните му задължения

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададена ситуация

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване
в работна среда
За средство 2:
• Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език

ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Военнолидерски умения

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и
кибероперации

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 7.1:

Познава основите на лидерството

Знания

• Д
 ефинира същността на лидерството
• И зброява видовете лидерски стилове
• Посочва факторите, влияещи върху използването на лидерските
стилове
• О писва подходящия външен вид на военнослужещия
• О бяснява методите за повишаване на мотивацията на подчинените

Умения

• П
 оддържа военната униформа в подходящ вид
• Контролира вида и поведението на подчинените си
• Прилага различни мотивационни техники в управлението на подчинените си
• А нализира практически примери за успешно лидерство

Компетентности

• С
 пособен е самостоятелно да прилага различни лидерски стилове
в зависимост от ситуацията

Резултат от учене 7.2:

Проявява лидерски и войнски умения

Знания

• Д
 ефинира ролята, мястото и задачите на сержантския корпус в
Българската армия
• И зброява необходимите ръководни умения и комуникативни способности за осъществяване на лидерските функции
• Познава основите на военното възпитание и културата на поведение

Умения

• Д
 емонстрира висока личностна култура
• О тговаря за дисциплината на подчинените си
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Компетентности

• С
 пособен е да проявява решителност и войнски умения при ръководенето на военното формирование

Средства за оценяване:

Средство 1: Решаване на тест
Средство 2: Практическо изпитване

Условия за провеждане на оце- За средство 1: Учебен кабинет
няването:
За средство 2: Полигон
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Демонстрира теоретични познания относно познаване на военната
история; Проявява висока комуникативна компетентност
За средство 2:
Реагира адекватно и бързо при промени в обстановката

ЕРУ 8
Наименование на единицата:

Общовойскова подготовка

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и
кибероперации

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 8.1:

Притежава физическа подготовка

Знания

• О
 писва нормативите по физическа подготовка
• И зброява различни видове физически упражнения
• Познава методиката за провеждане на занятия по физическа подготовка

Умения

• Д
 емонстрира физическа и двигателна култура
• О рганизира занятия по физическа подготовка
• Прилага мерки за безопасност при физически натоварвания

Компетентности

• С
 пособен е да изпълнява комплекс от физически дейности
• С пособен е самостоятелно да проведе занятия по физическа подготовка съгласно утвърдена програма, като спазва изискванията
за безопасност

Резултат от учене 8.2:

Притежава тактическа подготовка

Знания

• О
 писва организацията и бойното използване на военни формирования до взвод
• Познава методиката за провеждане на тактическа подготовка
• Н азовава действията на командира на единицата

Умения

• П
 ровежда занятия по тактическа подготовка
• Командва войсково формирование до взвод
• В зема решения според тактическа обстановка

Компетентности

• С
 пособен е самостоятелно да оцени адекватно тактическа информация и да приложи ефективни тактическа похвати
• С пособен е да проведе и/или да участва в провеждане на занятие
по тактическа подготовка съгласно програмата за подготовка, като
спазва изискванията за безопасност

Резултат от учене 8.3:

Притежава подготовка за стрелба с леко стрелково оръжие

Знания

• П
 ознава основните части на стрелковото оръжие и ръчните гранати
• О писва взаимодействието на частите и механизмите на стрелковото
оръжие и ръчните гранати
• Познава методиката за провеждане на стрелкови тренировки

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• С
 амостоятелно и точно борави със стрелково оръжие и боеприпаси
при отчитане на всички рискове при работа с оръжие
• С пособен е да проведе и/или да участва в провеждане на занятие
по огнева подготовка съгласно програмата за подготовка, като
спазва изискванията за безопасност

 ровежда занятия със стрелково оръжие
П
Проявява увереност при боравене с оръжие
Разглобява, почиства и сглобява оръжие
И звършва стрелба със стрелково оръжие
Х върля ръчна граната
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Резултат от учене 8.4:

Притежава подготовка по ядрена, химическа, биологическа защита
и екология

Знания

• О
 писва физическите основи на ядреното оръжие, видовете ядрени
реакции и поразяващите фактори на ядрения взрив
• Дефинира физичните и токсичните свойства на нервнопаралитични,
кожнообривни, общоотровни и задушливи токсични химически
вещества
• О писва същността на видовете биологично оръжие и средствата
за защита от тях
• И зброява запалителните и димообразвуващите състави и техническите средства за използването им
• Познава техническите средства за димопуск
• Посочва мероприятия за екологическа защита и опазване на околната среда
• И зброява състава на дегазиращите, дезактивиращите и дезинфекциращите вещества и разтвори
• Посочва техническите средства за специална обработка в подразделенията на Българската армия
• О писва видовете комплекти и прибори за радиационно и химическо
разузнаване и дозиметричен контрол в Българската армия
• Познава методиката за провеждане на занятия по ядрена, химичес
ка, биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е)

Умения

• П
 ланира провеждане на занятия по ЯХБЗ и Е
• В оди занятие по ЯХБЗ и Е
• Демонстрира практическото използване на филтриращите противогази и видовете защитни средства
• Работи с приборите за радиационно и химическо разузнаване
• Работи с дегазационните комплекти
• И звършва дозиметричен, химичен контрол и специална обработка
• Провежда мероприятия, свързани с опазване на околната среда и
екологическа защита

Компетентности

• С
 пособен е да проведе и/или да участва в провеждане на занятие
по ЯХБЗ и Е съгласно програмата за подготовка, като спазва
изискв анията за безопасност

Резултат от учене 8.5:

Притежава строева подготовка

Знания

• П
 ознава Строевия устав
• Н азовава методите на строева подготовка
• И зброява наставленията за строева подготовка

Умения

• П
 одава команди
• И зпълнява строеви занятия
• И зпълнява строеви хватки със и без оръжие и движение в строй
и извън строя

Компетентности

• С
 пособен е да проведе занятия по строева подготовка и да следи
за изпълнението на Строевия устав

Резултат от учене 8.6:

Притежава военноинженерна подготовка

Знания

• П
 ознава основите на инженерното осигуряване на бойните действия на войските
• И зброява основните правила и изисквания при използване на
взривни вещества
• О писва основните начини и средства за военна маскировка
• Познава начини за използване на естествените маскировъчни средства
на местността при придвижване и разполагане на подразделенията

Умения

• В
 оди занятия по военноинженерна подготовка
• О рганизира действията на единицата при устройване на минни
полета по строеви разчет
• О рганизира дейностите по използване на индивидуални и колективни маскировъчни средства
• Р ъководи инженерното осигуряване

Компетентности

• С
 пособен е да проведе занятие по военноинженерна подготовка
на подчинените си
• С пособен е да преодолява инженерни заграждения
• С пособен е да организира маскировка на военното формирование
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Резултат от учене 8.7:

Притежава военномедицинска подготовка

Знания

•
•
•
•

Умения

• П
 одготвя занятия по военномедицинска подготовка
• Демонстрира първа помощ при рани и кръвотечения, изгаряне,
измръзване
• Демонстрира оказване на първа помощ при травми от електрически
ток, слънчев и топлинен удар

Компетентности

• С
 пособен е да окаже първа помощ, самопомощ и взаимопомощ при
раняване, катастрофи и други инциденти и произшествия
• С пособен е да проведе занятие по военномедицинска подготовка

Резултат от учене 8.8:

Притежава военнотопографска подготовка

Знания

• О
 писва какво представлява топографска карта, мащаб, вътрерамково и извънрамково оформление
• Посочва класификацията на топографските карти
• Дефинира видовете севери и ъгли между тях
• Познава отчитането на геодезични и правоъгълни координати и
точки, нанасянето на точки по географски координати
• О писва измерването на разстояние върху топографски карти
• О писва измерването на дирекционни ъгли върху топографска карта
и способите за тяхното измерване
• Познава изобразяването на релефа и местните предмети върху
топографска карта чрез условни знаци

Умения

• Д
 емонстрира работа с топографски карти
• О пределя точката си на стоене
• Демонстрира ориентиране на местността със и без топографска
карта през деня и нощта
• Решава основни задачи върху топографски карти
• Демонстрира ориентиране и движение по азимут

Компетентности

• С
 пособен е да се ориентира на местността
• С пособен е да проведе занятие по военна топография

Резултат от учене 8.9:

Притежава правнонормативна подготовка

Знания

• П
 ознава нормативната уредба във въоръжените сили
• Познава структурата и организацията на военните формирования
• И зброява основни законови и подзаконови нормативни актове,
касаещи военната служба
• Изброява държавните символи и институции на Република България
• Посочва ритуали (церемонии) с участието на военнослужещи

Умения

• И
 зползва нормативни документи, регламентиращи дейността във
въоръжените сили
• И зготвя документи, като прилага нормативните изисквания
• О рганизира участие на малки военни формирования (отделение,
взвод) в ритуали (церемонии) с участието на войски

Компетентности

• С
 пособен е самостоятелно да взема решения и да отдава заповеди,
спазвайки законовите изисквания
• С пособен е да провежда занятия по познаване на нормативните
документи във въоръжените сили

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен случай

 ознава видовете рани и кръвотечения
П
О писва травмите от изгаряне, измръзване и електрически ток
О писва какво представляват слънчев и топлинен удар
Дефинира какво представлява безсъзнателно състояние, изкуствено
дишане и непряк сърдечен масаж

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет
• Учебен полигон
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира задълбочени познания по отношение на общовойсковата подготовка, нормативната уредба, лекото стрелково оръжие
и защитата на силите
За средство 2:
– демонстрира строева култура;
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– положителни резултати по огнева подготовка;
– придвижване по бойното поле и разполагане на място със и без
използване на средства за индивидуална защита и спазване на изиск
ванията за маскировка;
– преодоляване на инженерно заграждение;
– движение по маршрут с карта;
– оказване на първа медицинска помощ

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Киберсигурност и кибер
операции“ – четвърта степен на професионална квалификация
ЕРУ 9
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 9.1:
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 9.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 9.3:
Знания

Умения

Компетентности
Средства за оценяване:

Основи на компютърните технологии
5
5
Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и
кибероперации
5
5
Описва аритметическите и логическите основи на компютърната
техника
• О писва бройните системи, използвани в компютърните системи
• Дефинира логическите схеми и методите за техния синтез
• О писва логическите устройства и приложението им при синтез на
логически схеми
• И звършва анализ на комбинационни логически схеми
• И звършва синтез на комбинационни логически схеми
• И звършва анализ и синтез на крайни автомати
• С пособен е самостоятелно да синтезира различни типове логически
схеми, използвани в компютърните системи
Оперира с различни бази данни
• Дефинира термини и дейности, свързани с използването на бази
данни
• О писва архитектурата на администрирането на базите данни
• О писва основите на администрирането на базите данни
• Работи с клиентски програми за бази данни
• С ъздава заявки, изгледи, тригери и конструкции
• А дминистрира бази данни
• С тартира нови бази данни
• С пира съществуващи бази данни
• Конфигурира бази данни
• С амостоятелно извършва основни дейности по управлението на
различни бази данни
Създава програмни алгоритми
• О писва основните принципи за изграждане на програмни алгоритми
• А нализира сложността на алгоритъма за решаване на конкретна
програмна задача
• Дефинира основните типове данни и управляващи структури, използвани в съвременните езици за програмиране
• Разработва алгоритми за решаване на конкретна програмна задача
• Работи с основните типове данни и управляващи структури, използвани в съвременните езици за програмиране, при разработване
на конкретно програмно решение
• С амостоятелно създава алгоритъм за конкретно програмно решение
Средство 1:
• И зпълнение на задача, свързана със синтезирането на логически
схеми
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана със създаването на база данни
по задание
Средство 3:
• И зпълнение на задача, свързана със създаването на прост програмен алгоритъм
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Условия за провеждане на оце- За средства 1, 2 и 3:
няването:
• Компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• С истема за управление на база данни (СУБД)
Критерии за оценяване:

За средства 1, 2 и 3:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време
• Демонстрирани са знания, умения и компетентности, свързани със
синтезирането на логически схеми, структурирането на бази данни
и програмните алгоритми

ЕРУ 10
Наименование на единицата:

Експлоатация, ремонт и поддръжка на компютърна и комуникационна техника

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и
кибероперации

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 10.1:

Експлоатира и поддържа компютърна и комуникационна техника

Знания

• О
 писва техниката за безопасност и защита от електромагнитни
полета
• И зрежда организацията на техническата експлоатация на компютърна и комуникационна техника
• О писва организацията на техническото обслужване на компютърната и комуникационната техника в Българската армия
• О писва процедурите за диагностика на компютърна и комуникационна техника

Умения

• О
 казва първа помощ при поражение от електрически ток
• Подготвя компютърна и комуникационна техника за техническо
обслужване и ремонт
• П ланира техническото обслужване и ремонт на компютърна и
комуникационна техника
• О тчита извършени техническо обслужване и ремонт на компютърна и комуникационна техника
• О ткрива елементарни неизправности в компютърна и комуникационна техника
• О тстранява открити неизправности в компютърна и комуникационна техника

Компетентности

• И звършва диагностика на компютърна и комуникационна техника

Резултат от учене 10.2:

Описва организацията на компютъра и компютърните архитектури

Знания

• О
 писва общото устройство и принципа на работа на персоналните
компютри
• О писва видовете компютърни архитектури, техните модели и
особености
• Дефинира предназначението и основните параметри на отделните
компоненти на компютърните системи
• Н азовава основните методи за извършване на диагностика на
компютърните системи

Умения

• И
 звършва монтаж и демонтаж на отделни компютърни компоненти
• И звършва инсталиране и настройка на драйверите на отделните
компоненти в среда на операционна система Windows
• Възстановява работоспособността на компютърната система

Компетентности

• С
 амостоятелно сглобява и въвежда в експлоатация компютърни
конфигурации

Резултат от учене 10.3:

Разрешава проблеми при използването на компютърни периферни
устройства
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Знания

• О
 писва общото устройство и принципа на работа на системите за
съхранение на информация
• О писва общото устройство и принципа на работа на периферните
устройства на компютърните системи

Умения

• И
 звършва инсталиране и настройка на драйверите на периферни
устройства в среда на операционна система Windows
• И звършва диагностика на работата на периферните устройства на
компютърните системи

Компетентности

• Е
 ксплоатира различни периферни устройства на компютърните
системи
• С амостоятелно въвежда в работа периферни устройства

Средства за оценяване:

Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Компютърен кабинет
• И нтернет достъп
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира задълбочени теоретични познания относно:
– Организацията на техническото обслужване на компютърна и
комуникационна техника
– Основните компютърни компоненти
– Периферните устройства, използвани в компютърните системи
За средство 2:
• И зготвя необходими документи, свързани с организирането на
техническо обслужване на компютърна и комуникационна техника
• С глобява компютърна конфигурация с предоставени компоненти
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време

ЕРУ 11
Наименование на единицата:

Операционни системи

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и
кибероперации

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 11.1:

Работи с различни видове Windows операционни системи

Знания

• О
 писва разликите между различните версии на операционните
системи от семейството на Microsoft Windows
• О писва възможните начини за конфигуриране на Windows Server и
Windows потребителски системи
• И зрежда основните сървърни роли, налични в операционна система
Windows Server
• Н азовава стъпките при инсталиране и конфигуриране на определена сървърна роля

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• С
 пособен е да изпълнява административни задачи както върху
потребителски, така и върху сървърни операционни системи от
семейството на Microsoft Windows
• С амостоятелно инсталира и конфигурира основни сървърни роли
в операционна система Windows Server

 нсталира операционна система Microsoft Windows
И
Конфигурира основни параметри за работа на операционната система
И зползва Server Manager
Конфигурира различни сървърни роли
И звършва промени в конфигурацията на операционната система,
както и в инсталираните сървърни роли
• И звършва обновявания на операционната система
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Резултат от учене 11.2:

Работи с различни видове Linux операционни системи

Знания

• О
 писва разликите между различните дистрибуции на Linux базираните операционни системи
• О писва възможните начини за конфигуриране на Linux операционна система
• Н азовава стъпките при инсталиране и конфигуриране на Linux
операционна система
• О писва основни команди за работа в Linux операционна система

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• С
 пособен е да изпълнява административни задачи върху Linux
операционни системи в конзолен режим на работа
• С амостоятелно инсталира и конфигурира различни Linux дистрибуции

Резултат от учене 11.3:

Оперира със системи за сървърна и десктоп виртуализация

Знания

• Д
 ефинира разликите между различните видове хипервайзори
• Дефинира параметрите и характеристиките на виртуалните машини
• Н азовава стъпките при инсталиране и конфигуриране на различни
хипервайзори
• О писва разликите между сървърна и десктоп виртуализация

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• С
 пособен е да изпълнява самостоятелно административни задачи
върху ресурсите за виртуализация
• С амостоятелно създава и управлява виртуални машини

Средства за оценяване:

Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача

 нсталира Linux операционна система
И
Конфигурира основни параметри за работа на операционната система
И зползва текстов редактор в конзолен режим на работа
Т ърси файлове по различни критерии в конзолен режим на работа
Т ърси низове в съдържанието на файлове в конзолен режим на
работа
• З адава собственост и права за достъп до файлове и директории
• Управлява потребителски акаунти и групи

 ланира използването на средства за виртуализация
П
Конфигурира виртуални машини при различни хипервайзори
А дминистрира виртуални машини при различни хипервайзори
И зползва различни средства за администриране на хипервайзори
и виртуални машини

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Компютърен кабинет
• И нтернет достъп
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира задълбочени теоретични познания относно системите
за сървърна и десктоп виртуализация
За средство 2:
• С ъздава нова виртуална машина по зададени изисквания
• Променя конфигурацията на съществуваща виртуална машина по
зададени изисквания
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време

ЕРУ 12
Наименование на единицата:

Компютърни мрежи

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и
кибероперации

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 12.1:

Обяснява основни понятия от областта на компютърните комуникации
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Знания

• О
 писва функциите на нивата от еталонния модел OSI на ISO за
компютърни мрежи и TCP/IP модела
• Дефинира функциите и основните характеристики на техническите
средства, използвани в компютърните мрежи
• О писва основния алгоритъм за обмен на данни в TCP/IP мрежа
• О писва теоретичните постановки по CIDR (Classless Inter Domain
Routing) и маска с променлива дължина VLSM
• О писва общото устройство и принципа на работа на маршрутизаторите и комутаторите
• Дефинира предназначението на операционната система IOS и базовите команди за конфигуриране на маршрутизатори и комутатори

Умения

• С
 ъставя адресен план на компютърна мрежа с използване на
подмрежи
• И зработва и тества прав и „crossover“ кабел и изгражда сегмент
от жична мрежа
• Конфигурира TCP/IP протокол в персонален компютър
• О тстранява елементарни повреди в компютърни мрежи
• Конфигурира базовите параметри на маршрутизатор и комутатор

Компетентности

• С
 амостоятелно извършва базова конфигурация на маршрутизатор
и комутатор
• С амостоятелно отстранява елементарни повреди в локална компютърна мрежа

Резултат от учене 12.2:

Изгражда LAN компютърни мрежи

Знания

• О
 писва възможните начини за управление и контрол на маршрутизаторите
• О писва различните режими на достъп до маршрутизаторите и
особеностите на командния интерфейс
• И зрежда разликите между рутирани и рутиращи протоколи
• О писва алгоритмите за функциониране на рутиращите протоколи
RIP и OSPF
• Различава видовете VLAN
• Прави разлика между публични и частни IP адреси

Умения

• З
 апазва конфигурацията на маршрутизатора в собствената NVRAM
памет или в TFTP сървър
• С ъздава копие на операционната система на маршрутизатор
• О бновява операционната система на маршрутизатор чрез TFTP
сървър
• И зпълнява процедурата Password Recovery
• Конфигурира протокола RIP версия 1 и версия 2 и OSPF, техни
основни и допълнителни параметри
• Конфигурира VLAN, DHCP, NAT
• О тстранява различни проблеми в компютърните мрежи, свързани
с неправилното конфигуриране на маршрутизатори и рутиращите
протоколи RIP и OSPF

Компетентности

• С
 амостоятелно конфигурира рутиращи протоколи в маршрутизаторите
• С амостоятелно анализира състоянието на свързани компютърни
мрежи

Средства за оценяване:

Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Компютърен кабинет
• И нтернет достъп
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира задълбочени теоретични познания относно:
– OSI и TCP/IP модела
– Рутираните и рутиращите протоколи
– Видовете VLAN
За средство 2:
• И звършва базова конфигурация на маршрутизатор
• Конфигурира няколко VLAN по зададени критерии
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време
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ЕРУ 13
Наименование на единицата:

Криптографски средства

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и
кибероперации

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 13.1:

Описва автоматизирани системи за управление на войските

Знания

• О
 писва автоматизираните системи за управление, използвани във
въоръжените сили (ВС)
• Описва мястото на комуникационно-информационна система (КИС)
в общата система за командване и управление във ВС
• Дефинира ролята, мястото и задачите на видовете автоматизирани
системи за управление на войските

Умения

• О
 пределя основните характеристики на автоматизираните системи
за управление
• Работи с автоматизираните системи за управление на войските,
използвани в БА

Компетентности

• П
 одпомага изграждането и поддръжката на автоматизирани системи
за управление на войските

Резултат от учене 13.2:

Работи с различни криптографски мрежи, използвани в Българската
армия и НАТО

Знания

• О
 писва ролята, мястото и задачите на криптографията в БА и НАТО
• О писва основните характеристики на криптографските методи и
средства, използвани в БА и НАТО
• Н азовава органите по криптографска сигурност в БА и НАТО
• О писва организацията на криптографската сигурност в БА и НАТО
• О писва организацията на криптографските мрежи на БА и НАТО
• И зрежда реда за въвеждане в експлоатация на криптографските
мрежи в БА и НАТО

Умения

• У
 частва в реализирането на заповяданите криптографски методи
и средства в различни ситуации, изискващи използването на криптографска защита на информацията и данните
• Подпомага планирането на използването на криптографски мрежи
• Подпомага изготвянето на документите, необходими за въвеждане
в експлоатация на криптографски мрежи в БА и НАТО
• Р аботи с документите по експлоатацията на криптографските
мрежи на БА и НАТО

Компетентности

• И
 зползва криптографски методи и средства за защита на информацията

Резултат от учене 13.3:

Работи с елементи от системата КИС „ЩИТ“

Знания

• О
 писва ролята, мястото и задачите на КИС „ЩИТ“
• Н азовава средствата за защита и политики за сигурност, наложени
в КИС „ЩИТ“
• О писва информационните подсистеми в състава на КИС „ЩИТ“,
както и тяхното разпределение и задачи
• О писва комуникационната структура на КИС „ЩИТ“

Умения

• И
 звършва диагностика за възникнали проблеми в мрежовото оборудване, използвано в КИС „ЩИТ“
• О тстранява възникнали проблеми в мрежовото оборудване, използвано в КИС „ЩИТ“
• А дминистрира различните информационни услуги, предоставяни
в КИС „ЩИТ“
• И звършва обновявания на операционни системи и използвани
приложения в КИС „ЩИТ“
• А дминистрира средствата за защита, използвани в КИС „ЩИТ“

Компетентности

• П
 одпомага предоставянето и администрирането на информационни
услуги в КИС „ЩИТ“
• С амостоятелно експлоатира комуникационното и информационното
оборудване в комуникационните възли на КИС „ЩИТ“
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Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Компютърен кабинет
• Достъп до КИС „ЩИТ“
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира задълбочени теоретични познания относно:
– Организацията и функционирането на КИС „ЩИТ“
– Автоматизираните системи за управление, използвани във ВС
– Криптографските мрежи, използвани в БА и НАТО
За средство 2:
• И звършва административни задачи върху услуга, предоставяна в
КИС „ЩИТ“, по зададени изисквания
• И зпълнява задача за криптиране и декриптиране чрез криптографско средство, използвано в БА
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време

ЕРУ 14
Наименование на единицата:

Киберсигурност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и
кибероперации

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 14.1:

Описва общите и специфичните задачи по осигуряване на киберсигурността

Знания

• Д
 ефинира основни понятия в областта на киберсигурността
• О писва основните заплахи за сигурността на компютърните системи
• Дефинира средства, които могат да бъдат използвани за гарантиране
на сигурността на компютърните системи и данните, съхранявани
в тях

Умения

• И
 зготвя изисквания към мерките за защита на компютърните системи
• Прилага разнообразни мерки за защита на компютърните системи
• И звършва базова оценка на нивото на сигурност на една компютърна система

Компетентности

• С
 амостоятелно планира основни мероприятия по осигуряване на
киберсигурността на компютърните системи във военното формирование

Резултат от учене 14.2:

Изготвя анализ за налични уязвимости след извършени тестове
(Penetration Testing)

Знания

• О
 писва принципа на работа на различните типове кибератаки
• Дефинира съвременните методи за провеждане и противодействие
на различните типове атаки
• О писва последствията от провеждането на атаките и нуждата от
вземането на мерки за борба с тях

Умения

• И
 зползва специализиран софтуер за анализ, оценка и тестване на
състоянието на мрежата и/или операционните системи, функциониращи в нея
• Повишава устойчивостта на системата чрез вземане на мерки за
противодействие на различни видове кибератаки

Компетентности

• П
 ланира провеждането на тестове за уязвимости в обхвата на военното формирование
• А нализира резултатите от тестове за уязвимости в обхвата на военното формирование

Резултат от учене 14.3:

Дефинира общите и специфичните задачи по защитата на базите данни
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Знания

• О
 писва принципа на работа на най-използваните видове атаки към
базите данни
• О писва синтаксиса, структурата и базовите команди за тестване
на уязвимости в базите данни
• Изрежда добри практики за подобряване на защитата на базите данни

Умения

• И
 зползва SQL Injection с цел тестване на сигурността на СУБД
• А нализира защитата на база от данни
• Проектира добре защитена база от данни

Компетентности

• Предлага методи за осигуряване на защита на бази данни

Средства за оценяване:

Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• И зпълнение на практически задачи

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Компютърен кабинет
• И нтернет достъп
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира задълбочени теоретични познания относно:
– Видовете заплахи за компютърните системи
– Методите и средствата за извършване на тестове за уязвимости
– Добрите практики за подобряване на защитата на бази от данни
За средство 2:
• И звършва тест за уязвимости на компютърна система
• И звършва тест за уязвимости на база от данни
• П редлага мерки за минимизиране на влиянието на откритите
уязвимости
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време

ЕРУ 15
Наименование на единицата:

Кибероперации

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и
кибероперации

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 15.1:

Използва технически средства за провеждане на мероприятия по
воденето на електронна война

Знания

• О
 писва основните принципи и съдържанието на електронната война
(ЕВ) съгласно доктрината за ЕВ
• О писва въздействието на различните видове смущения върху радиотехническите системи (РТС) и КИС
• И зброява организационно-тактическите и техническите мероприятия по защита на РТС и КИС, работещи в ефир, от преднамерени
смущения и електромагнитни оръжия в контекста на Ръководството
за прилагане на мерки за електронна защита
• О писва принципа на работа и основните характеристики на намиращи се на въоръжение в БА и ВМС средства за ЕВ

Умения

• И
 звършва оценка на степента на въздействие на радиосмущенията
върху РТС и КИС, работещи в ефир
• О рганизира използването на методи и средства за ЕВ в обхвата на
отговорностите му
• О рганизира защитата на РТС и КИС от въздействие на смущения
и от радиоелектронното и техническото разузнаване на противника
в обхвата на отговорностите му

Компетентности

• С
 амостоятелно планира основни мероприятия по водене на ЕВ във
военното формирование в обхвата на отговорностите му

Резултат от учене 15.2:

Използва технически средства за провеждане на мероприятия по
воденето на кибервойна и киберотбрана
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Знания

• И
 зрежда етапите в процесите на планиране, организиране и изграждане на системата за киберотбрана
• О писва основните функции на системите за филтриране на трафика, регистриране и предотвратяване на нежелана активност в
киберпространството
• Дефинира типовете кибератаки
• И дентифицира симптомите за нежелана киберактивност
• О писва етапите на проникване при осъществяване на кибератака

Умения

• И
 зготвя план и стандартни процедури за действие при различни
видове кибератаки
• О ткрива зловреден код в комуникационните и информационните
системи
• О тстранява открит зловреден код в комуникационните и информационните системи
• П ланира многовекторна кибератака
• Реализира многовекторна кибератака

Компетентности

• С
 амостоятелно планира мероприятия по осъществяването на киберотбрана на КИС във военното формирование
• О рганизира провеждането на многовекторна кибератака

Средства за оценяване:

Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• И зпълнение на практически задачи

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Компютърен кабинет
• И нтернет достъп
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира задълбочени теоретични познания относно:
– Техническите средства за водене на ЕВ
– Векторите за осъществяване на кибератака
– Етапите при провеждане на кибератака
– Техническите средства за защита от кибератаки
За средство 2:
• С ъставя план за защита на радиотехническо средство от смущения
• О ткрива и отстранява зловреден код в компютърна система
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време

4. Изисквания към материалната база
Учебно-материалната база включва учебни кабинети, компютърни зали, симулатори,
тренажори и учебни полигони, които трябва
да съответстват на изискванията на нормативните актове.
4.1. Учебен кабинет по теория
В учебни кабинети се провежда обучениет о
по теория на професията. Основно оборудване и обзавеждане – учебни маси, столове,
компютър и работно място за всеки обучаван
и за обучаващия, достъп до интернет, учебна
дъска, шкафове, материали за онагледяване на
учебния процес, аудио-визуални (мултимедийни) средства за онагледяване и демонстрация,
прибори и апарати, компютърна техника.
Необходими учебни пособия – демонстрационни макети, реални образци от въоръжение, техника и оборудване, схеми, табла,
чертежи и др.
4.2. База за обучение по практика – компютърна зала, симулатор, тренажор и полигон
Полигонът е участък от местността, включващ сгради и съоръжения, спомагащи за
изпълнението на специфични учебни задачи.

Полигоните са лицензирани за стрелба със
стрелково оръжие и леки противотанкови
средства, за обучение на специалисти по родове войски и за извършване на операции по
поддържане на мира.
В компютърните зали се провеждат практически занятия по специалноста. Те следва да
разполагат с персонален компютър на всеки
обучаван с необходимия специфичен хардуер
и софтуер, а също и инсталирани в мрежа
принтер и скенер, мултимедиен проектор и
достъп до интернет.
В симулаторите и трена жорите се отработват задачи от практиката в условия,
възможно най-близки до реалните за всяка
една ситуация. В тях също така могат да се
организират и отработват учения и занятия
с участници, намиращи се извън тях.
5. Изисквания към обучаващите
Обучаващият състав са инструктори – военнослужещи и цивилни служители, притежаващи необходимите образование, професионална квалификация и правоспособност
съгласно държавните образователни стандарти
за специалността.
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За инструкторите – военнослужещи, се
изисква да са прослужили военна служба не
по-малко от 5 години. За определени учебни
дисциплини и занятия могат да бъдат привличани преподаватели от висшите военни
училища, специалисти от видовете въоръжени
сили или от други институции.
Право да преподават по учебните предмети
или модули по професионална подготовка
имат лица с висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица
без висше образование и без професионална
квалификация „учител“, ако са придобили
професионална квалификация по съответната специалност при условията и по реда
на Закона за професионалното образование
и обучение.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения
и компетентности.
Използвани съкращения:
ВС – въоръжени сили
БА – Българска армия
КИС „ЩИТ“ – комуникационно-информационна система на Българската армия
НАТО – Организацията на Северноатлантическия договор
CIDR – безкласово маршрутизиране между
домейни
DHCP – протокол за динамично конфигуриране на хостове
ISO – Меж дународната организация по
стандартизация
LAN – локална мрежа
NAT – преобразуване на мрежови адреси
NVRAM – енергонезависима памет
OSI – взаимодействие на отворени мрежови системи
OSPF – мрежов протокол със състояние
на връзката
RIP – дистанционен векторен маршрутизиращ протокол
RSS – софтуерен механизъм за обмен на
новини между два сайта или между сайт и
потребител
SQL – език за структурирани запитвания
SQL Injection – техника за инжектиране на
код, който се използва за атака
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TCP/IP – протокол за контрол на предаването/интернет протокол
TFTP – протокол за прехвърляне на файлове
VLAN – виртуална локална мрежа
VLSM – маска на подмрежа с променлива
дължина
WEB – световна интернет мрежа
ЕВ – електронна война
РТС – радиотехнически системи
СУБД – система за управление на база
данни
6402

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 385
от 28 октомври 2021 г.
На основание чл. 87, ал. 5 и 6 от Закона
за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура във връзка с писмо
изх. № 03-06-2/17.09.2021 г. на Комисията за
регулиране на съобщенията Комисията за
регулиране на съобщенията реши:
1. А ктуализира Списък на независими
консултанти и външни експерти по чл. 87,
ал. 1 от Закона за електронните съобщителни
мрежи и физическа инфраструктура съгласно
приложението към настоящото решение.
2. Списъкът по т. 1 да бъде изпратен за
обнародване в „Държавен вестник“ и да се
публикува на интернет страницата на Комисията.
Председател:
Иван Димитров
Приложение
Списък на независими консултанти и външни
експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура
1. Доц. д-р инж. Радослав Кючуков.
2. Д-р инж. Пенчо Златев.
3. Маг. инж. Веселин Миланов.
4. Маг. инж. Живко Желев.
5. Маг. инж. Васил Николов.
6. Проф. д-р инж. Илинка Иванова.
7. Росен Костов.
8. Доц. д-р инж. Кирил Велков.
9. Д-р инж. Коста Костов.
10. Арх. Анастасия Бошнакова.
11. К.д.п. инж. Николай Апостолов.
12. Инж. Румяна Стоянова.
13. Проф. д-р инж. Валентин Николов.
14. Д-р инж. Стойна Костова.
15. Проф. д-р инж. Ивайло Ганев.
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16. Проф. д.т.н. инж. Ненчо Ненов.
17. Инж. Владимир Жиянски.
18. Инж. Ясен Ишев.
19. Проф. д-р инж. Стойо Тодоров.
20. Д-р инж. Ирена Сулай.
21. Доц. д-р инж. Тодор Желязов.
22. Аpx. Людмила Пенчева.
23. Инж. Йорданка Митева.
24. Инж. Мария Найденова.
25. Инж. Зорница Маринова.
26. Инж. Катя Кърсердарева-Шербетова.
27. Д-р инж. Боян Борисов.
28. Арх. Стояна Чавдарова.
29. Инж. Станимир Парцалев.
30. Инж. Нина Постолова.
31. Инж. Момчил Терзийски.
32. Доц. д-р инж. Любомир Здравков.
33. Гл. ас. д-р инж. Албена Апостолова.
34. Проф. д-р инж. Милчо Георгиев Лепоев.
35. Гл. ас. д-р инж. Христо Пламенов
Грозд анов.
36. Инж. Красимир Василев Миленов.
37. И н ж . Л и л и я И в а н о в а В а с и л е в а Алад жем.
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38. Инж. Любомир Бориславов Грънчаров.
39. Инж. Теодора Стефанов Стоилкова.
40. Инж. Румен Георгиев Иванов.
41. Инж. Петър Здравков Календеров.
42. Инж. Красимир Любенов Велинов.
43. Инж. Ради Димов Пипев.
44. Инж. Кирил Йосифов Ганев.
45. Инж. Елвира Иванова Стойкова.
46. Инж. Антон Ангелов Мишев.
47. Инж. Марин Кирилов Младенов.
48. Инж. Атанас Пенков Илиев.
49. Инж. Мирослава Цветкова Йорданова.
50. Инж. Керанка Тодорова Николова.
51. Инж. Нина Въчкова Христова.
52. Инж. Татяна Георгиева Василева.
53. Инж. Веселин Стоянов Георгиев.
54. Инж. Татяна Георгиева Василева.
55. Инж. Анета Петрова Славова.
56. Инж. Станка Георгиева Керинова.
57. Инж. Кирил Тодоров Лазаров.
58. Инж. Тодор Иванов Джелатов.
59. Инж. Ивайло Николов Димитров.
60. Инж. Пламен Мирков Алексиев.
6806

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-74
от 28 октомври 2021 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Мездра след Решение
№ 360 по протокол № 24 от 26.08.2021 г. на Общинския съвет – Мездра, Решение на Педагогическия
съвет на Професионална гимназия по механизация
на селското стопанство – гр. Мездра, отразено в
протокол № 11 от 9.07.2021 г., становище от Регионалното управление на образованието – Враца, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-1107 от 21.05.2021 г. на министъра на образованието и науката, и при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 3 от ЗПУО и чл. 8,
т. 1, буква „б“ от наредбата поради промяната
в изучаваните професии считано от 15.09.2022 г.
определям наименованието на Професионална
гимназия по механизация на селското стопан-

ство – гр. Мездра, както следва: Професионална
гимназия „Васил Левски“ – гр. Мездра, община
Мездра, област Враца.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков

6696

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-289
от 25 октомври 2021 г.
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на
труда във връзка с параграф единствен от зак
лючителната разпоредба на Постановление № 24
от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за
приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска
„трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от
2007 г. и бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.)
определям коефициент на трудов травматизъм
по икономически дейности за прилагане през
2022 г. съгласно приложението, съставляващо
неразделна част от тази заповед.
Министър:
Г. Донев

Приложение
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г.
№
Икономическа дейност
по
(раздели на КИД – 2008)
ред
1
2
1. Добив на метални руди

Код по
Коефициент на трудов травматизъм
КИД – 2008
(Ктт) (2017 – 2018 – 2019)
3

4

07

8.14

2.

Воден транспорт

50

3.70

3.

Производство на основни метали

24

2.39

4.

39

2.28

5.

Възстановяв ане и други усл уги по управление на отпадъци
Добив на въгл ища

05

2.23

6.

Горско стопанство

02

1.91

7.

Производство на дървен материал и изделия
от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали
за плетене
Събиране и обезв реждане на отпадъци; рециклиране на материали
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

16

1.79

38

1.77

8.
9.

33

1.74

10. Сухопътен транспорт

49

1.67

11. Строителство на съоръжения

42

1.60

12. Пощенски и куриерски дейности

53
41

1.49
1.48

09

1.37

13. Строителство на сгради
14. Спомагателни дейности в добива
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№
Икономическа дейност
Код по
Коефициент на трудов травматизъм
по
(раздели на КИД – 2008)
КИД – 2008
(Ктт) (2017 – 2018 – 2019)
ред
1
2
3
4
15. Складиране на товари и спомагателни дейности
в транспорта
52
1.31
16. Специализирани строителни дейности
43
1.29
17. Производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия и на газообразни горива
35
1.20
18. Производство на изделия от други неметални
минерални суровини
23
1.19
19. Производство на текстил и изделия от текстил,
без облекло
13
1.19
20. Производство на мебели
31
1.16
21. Събиране, пречистване и доставяне на води
36
1.10
22. Производство на лекарствени вещества и
продукти
23. Производство на машини и оборудване, с общо
и специално предназначение
24. Артистична и творческа дейност
25. Производство на метални изделия, без машини
и оборудване
26. Производство на превозни средства, без автомобили
27. Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
28. Производство на изделия от каучук и пластмаси

21

1.06

28

1.00

90

1.00

25

0.98

30

0.87

81

0.86

22

0.86

29. Далекосъобщения

61

0.86

30. Добив на неметални материали и суровини

08

0.85

31. Производство на химични продукти

20

0.80

32. Производство на електрическ и съоръжения

27

0.76

33. Дейности на екстериториални организации
и служби
34. Производство на напитки

99

0.75

11

0.71

35. Производство на тютюневи изделия

12

0.70

36. Производство, некласифицирано другаде

32

0.69

37. Производство на хранителни продукти

10

0.66

38. Въздушен транспорт

51

0.65

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.64.
6697

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-65
от 14 октомври 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Решение
№ 3130 от 12.05.2014 г. на Административния
съд – София-град, постановено по адм. дело
№ 10696/2012 г., одобрявам кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с
идентификатор 68134.1608.1589 в гр. София, район
„Студентски“, община Столична, област София
(столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

6751

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-100
от 15 октомври 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-79992/27.09.2021 г. и
вх. № 09-80838/7.10.2021 г. от СГКК – Благоевград,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
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явна фактическа грешка одобрявам изменението
в кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на:
I. С. Беласица, EKATTE 03294, община Петрич,
одобрени със Заповед № РД-18-528 от 20.10.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 03294.101.100:
площ 1130 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03294.121.100:
площ 2639 кв. м, за култова, религиозна сграда,
комплекс, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03294.123.20:
площ 2058 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 03294.85.221:
за местен път, собственост на Община гр. Петрич,
площ преди промяната: 11 566 кв. м, площ след
промяната: 11 648 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.87.664:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 38 616 кв. м, площ след промяната:
38 896 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.87.807:
пасище, собственост на Кръстьо Илиев Козеринов, площ: 1011 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.91.4:
нива, собственост на Митра Ангова Донева,
площ: 2311 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.91.674:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 642 кв. м, площ след промяната:
663 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.92.6:
нива, собственост на Атанас Илиев Шайков,
площ: 1963 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.92.7:
нива, собственост на Ангуш Трайчев Митов,
площ: 1566 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.92.628:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 6727 кв. м, площ след промяната:
6738 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.93.10:
друг вид трайно насаждение, собственост на Георги Иванов Козеринов, площ: 2654 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.93.20:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 176 кв. м, площ след промяната:
193 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.93.21:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 66 кв. м, площ след промяната:
70 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.93.22:
нива, собственост на Юрий Андонов Велков,
площ: 825 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.95.11:
нива, собственост на Георги Филчев Ангелов,
площ: 1403 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03294.95.675:
нива, собственост на Андон Георгиев Ников и
Вангелия Серафимова Никова, площ: 740 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.95.676:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2852 кв. м, площ след промяната:
2762 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.102.605:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 4591 кв. м, площ след промяната:
4619 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.105.5:
нива, собственост на Георги Стоянов Лазаров,
площ преди промяната: 2174 кв. м, площ след
промяната: 2211 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.105.8:
нива, собственост на Никола Илиев Радев, площ
преди промяната: 1230 кв. м, площ след промяната: 1245 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.105.11:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 367 кв. м, площ след промяната:
379 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.110.14:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 2224 кв. м, площ след промяната:
2320 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.111.1:
нива, собственост на Емил Иванов Ружин и Бисера Георгиева Ружина, площ: 2772 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.111.7:
нива, собственост на Димитър Огнянов Димит
ров, площ: 3794 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.111.9:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 3521 кв. м, площ след промяната:
2671 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.112.1:
нива, собственост на Стоян Траянов Танчев,
площ: 1006 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.112.4:
друг вид трайно насаждение, собственост на Георги Митов Велков, площ: 1348 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.112.5:
нива, собственост на Илия Николов Илиев, площ:
2642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.112.7:
нива, собственост на Щергения Спасова Бургиева,
площ: 1510 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.112.10:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6976 кв. м, площ след промяната:
6965 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.112.11:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1573 кв. м, площ след промяната:
1064 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.113.1:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6301 кв. м, площ след промяната:
5727 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.113.12:
нива, собственост на Атанас Асенов Ангелов,
площ: 2988 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03294.121.12:
нива, собственост на Асен Христов Балджиев,
Чавдар Христов Балджиев, Илия Христов Балджиев и Ванга Сотирова Балджиева, площ преди
промяната: 346 кв. м, площ след промяната:
417 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.121.13:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 942 кв. м, площ след промяната:
1023 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.121.23:
нива, собственост на Христо Костадинов Балджиев, площ преди промяната: 1241 кв. м, площ
след промяната: 1317 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.121.24:
друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 1478 кв. м, площ след
промяната: 1829 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.121.25:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 593 кв. м, площ след промяната:
777 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.121.30:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 1158 кв. м, площ след промяната:
1202 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.121.37:
нива, собственост на Андон Радославов Марков,
площ: 263 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.121.44:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 109 кв. м, площ след промяната:
493 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.122.17:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Мирослав Методиев Сураджиев, площ: 604 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.122.19:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 126 кв. м, площ след промяната:
113 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.122.20:
пасище, Общински поземлен фонд, площ преди
промяната: 17 909 кв. м, площ след промяната:
16 933 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.122.681:
пасище, собственост на Коста Георгиев Денишев,
площ: 12 502 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.122.692:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 2909 кв. м, площ след промяната:
2855 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.122.693:
пасище, собственост на Елица Буенова Саркисова,
площ преди промяната: 61 570 кв. м, площ след
промяната: 61 438 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.122.701:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 229 кв. м, площ след промяната:
280 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.122.702:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2016 кв. м, площ след промяната: 2073 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03294.123.3:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 571 кв. м, площ след промяната:
541 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.123.4:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 641 кв. м, площ след промяната:
340 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.123.804:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 4141 кв. м,
площ след промяната: 4498 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.123.808:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
208 996 кв. м, площ след промяната: 208 410 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.124.8:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 5501 кв. м, площ след промяната:
5532 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 03294.95.678:
площ: 33 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич.
II. С. Първомай, EKATTE 59077, община Пет
ри ч, одобрен и с ъс За повед № РД-18- 649 о т
10.11.2017 г. на изпълнителни я дирек тор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 59077.24.100:
площ: 131 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 59077.24.101:
площ: 1635 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 59077.25.100:
площ: 3097 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 59077.58.200:
площ: 1729 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 59077.63.201:
площ: 500 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 59077.25.100.1: площ:
451 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 59077.25.100.2: площ:
237 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 59077.25.100.3: площ:
145 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 59077.25.100.4: площ:
224 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 59077.25.100.5: площ:
27 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 59077.1.23:
за местен път, собственост на Община Петрич,
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площ преди промяната: 3519 кв. м, площ след
промяната: 2940 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59077.3.50:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 23 842 кв. м, площ след промяната:
23 702 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59077.25.50:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 7257 кв. м, площ след
промяната: 7273 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59077.41.22: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община Петрич, площ: 1014 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59077.41.71:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 71 кв. м, площ след промяната:
70 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59077.58.80:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2922 кв. м, площ след промяната:
2927 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59077.58.82:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2744 кв. м, площ след промяната:
1562 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59077.58.83:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 433 кв. м, площ след промяната: 1769 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59077.63.74: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
5051 кв. м, площ след промяната: 5045 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59077.63.75: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 789 кв. м, площ след промяната: 752 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59077.63.200:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 793 кв. м, площ след промяната: 660 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59077.66.65:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 440 кв. м, площ след промяната: 1320 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59077.66.66: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 228 кв. м, площ след промяната: 783 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59077.66.67:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1139 кв. м, площ след промяната: 1193 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

6752

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № КД-14-101
от 15 октомври 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-80220/29.09.2021 г.
от СГКК – Благоевград, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на: с. Габрене,
EKATTE 14091, община Петрич, одобрени със
Заповед № РД-18-807 от 1.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 14091.1.767:
площ: 99 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.883:
площ: 491 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.988:
площ: 175 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.989:
площ: 168 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.953:
площ: 273 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.954:
площ: 9376 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 14091.59.954.1: площ:
9 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 14091.59.954.2: площ:
41 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 14091.1.108:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 924 кв. м, площ след промяната:
852 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.110:
нива, собственост на Александър Василев Янков,
Марин Василев Янков и Албена Василева Радева,
площ: 2051 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.136:
нива, собственост на Никола Алексов Иванов,
площ: 2002 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.157:
пасище, собственост на Общински поземлен
фонд – Габрене, площ преди промяната: 323 кв. м,
площ след промяната: 317 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.178:
нива, собственост на Костадин Стойков Коцев,
площ: 2142 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.187:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 654 кв. м, площ след
промяната: 452 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 14091.1.191:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Никола Димитров
Илиев, площ: 2904 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.192:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 1811 кв. м, площ
след промяната: 413 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.193: друг
вид земеделска земя, собственост на БПЦ – БП,
НСМ/Е, ц. „Св. пр. мъченица Параскева“, площ:
1220 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.194:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 1176 кв. м, площ
след промяната: 777 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.203:
друг вид земеделска земя, собственост на Валери
Костадинов Сойчев и Божидар Атанасов Стойчев,
площ: 925 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.211:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 1624 кв. м, площ
след промяната: 1615 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.212:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 13 589 кв. м,
площ след промяната: 12 852 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.249:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Панде Христов
Златанов и Надежда Христова Ташева, площ
преди промяната: 4510 кв. м, площ след промяната: 4286 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.251:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 105 428 кв. м, площ след
промяната: 103 085 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.305:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 894 кв. м, площ след
промяната: 771 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.309:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 6697 кв. м, площ след
промяната: 6283 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.406: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
1608 кв. м, площ след промяната: 1691 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.467:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 992 кв. м, площ след промяната:
974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.469:
нива, собственост на Илия Георгиев Костадинов
и Калин Симеонов Пецев, площ преди промяната: 5739 кв. м, площ след промяната: 5740 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.470:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3405 кв. м, площ след промяната:
3393 кв. м;

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

поземлен имот с идентификатор 14091.1.471:
нива, собственост на Крум Алексов Иванов,
площ: 1023 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.472:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1197 кв. м, площ след промяната:
1152 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.473:
нива, собственост на Стоян Станков Стоянов,
площ преди промяната: 2504 кв. м, площ след
промяната: 1835 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.480:
нива, собственост на Николия Стоянов Теринигов,
площ: 1508 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.481:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 596 кв. м, площ след промяната:
601 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.482:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 604 кв. м, площ след промяната:
638 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.484:
нива, собственост на Стойчо Петров Стоянов,
площ: 1866 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.492:
нива, собственост на Държавен поземлен фонд,
площ преди промяната: 1558 кв. м, площ след
промяната: 1683 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.662:
нива, собственост на Калин Симеонов Пецев и
Дафина Кирилова Пецева, площ: 852 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.663:
нива, собственост на Ана Костадинова Ангелова,
площ преди промяната: 2197 кв. м, площ след
промяната: 2033 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.664:
нива, собственост на Ана Костадинова Ангелова,
площ преди промяната: 1337 кв. м, площ след
промяната: 1195 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.665:
нива, собственост на Малин Митрев Мирчев,
площ: 633 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.675:
нива, собственост на Кирил Андреев Тасев, площ
преди промяната: 1590 кв. м, площ след промяната: 1566 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.676:
нива, собственост на Панде Тасев Стоянов, площ
преди промяната: 1049 кв. м, площ след промяната: 1009 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.677:
нива, собственост на Юлиян Борисов Стоянов,
площ преди промяната: 603 кв. м, площ след
промяната: 579 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.678:
нива, собственост на Юлиян Борисов Стоянов,
площ преди промяната: 558 кв. м, площ след
промяната: 519 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.680:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1020 кв. м, площ след промяната:
891 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 14091.1.702:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 295 кв. м, площ след промяната:
244 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.703:
нива, собственост на Златко Георгиев Костадинов, площ преди промяната: 338 кв. м, площ след
промяната: 273 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.708:
нива, собственост на Станислав Георгиев Димит
ров, площ преди промяната: 1032 кв. м, площ
след промяната: 918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.709:
нива, собственост на Георги Илиев Коцев, площ:
2106 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.711:
нива, собственост на Димитър Въчков Дончев,
площ преди промяната: 1753 кв. м, площ след
промяната: 609 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.712:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 715 кв. м, площ след промяната:
441 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.713:
нива, собственост на Държавен поземлен фонд,
площ преди промяната: 3393 кв. м, площ след
промяната: 3316 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.717:
нива, собственост на Държавен поземлен фонд,
площ преди промяната: 1508 кв. м, площ след
промяната: 1478 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.733:
пасище, собственост на Васил Стоилов Пецев,
площ преди промяната: 1281 кв. м, площ след
промяната: 1281 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.763:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 16 338 кв. м, площ след промяната: 13 829 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.766:
пасище, собственост на Васил Стоилов Пецев,
площ: 1123 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.772:
нива, собственост на Георги Христов Малинов,
Анастасия Георгиева Малинова и Десислава
Христова Малинова-Страхилова, площ преди
промяната: 1500 кв. м, площ след промяната:
1333 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.815:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 528 кв. м, площ след промяната:
443 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.818:
нива, собственост на Държавен поземлен фонд,
площ преди промяната: 534 кв. м, площ след
промяната: 528 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.841:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 3551 кв. м, площ след
промяната: 2815 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.855:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 873 кв. м, площ след промяната:
897 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 14091.1.857:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 684 кв. м, площ след промяната:
603 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.864:
нива, собственост на Симеон Ангелов Пецев,
площ: 1276 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.875:
нива, собственост на Стоян Костадинов Николов,
площ: 481 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.877:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1571 кв. м, площ след промяната:
1533 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.878: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
2454 кв. м, площ след промяната: 620 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.880:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 2808 кв. м, площ след промяната:
2536 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.911:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 305 кв. м, площ след промяната:
298 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.916:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 233 кв. м, площ след промяната:
191 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.12:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1004 кв. м, площ след промяната:
967 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.15:
нива, собственост на Държавен поземлен фонд,
площ преди промяната: 628 кв. м, площ след
промяната: 558 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.16:
нива, собственост на Димчо Стоянов Стойков,
площ: 911 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.17:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 542 кв. м, площ след промяната:
450 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.18:
нива, собственост на Държавен поземлен фонд,
площ преди промяната: 533 кв. м, площ след
промяната: 622 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.19:
нива, собственост на Илия Тренчев Стоянов,
площ: 356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.20:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 618 кв. м, площ след промяната:
630 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.21:
нива, собственост на Държавен поземлен фонд,
площ преди промяната: 1630 кв. м, площ след
промяната: 1605 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.22:
нива, собственост на Държавен поземлен фонд,
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площ преди промяната: 1136 кв. м, площ след
промяната: 1144 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.23:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 610 кв. м, площ след промяната:
551 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.25:
нива, собственост на Иван Филипов Делев, площ:
1152 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.26:
нива, собственост на Иван Тренчев Стоянов,
площ: 1005 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.27:
нива, собственост на Държавен поземлен фонд,
площ преди промяната: 1730 кв. м, площ след
промяната: 1806 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.28:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1071 кв. м, площ след промяната:
1048 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.29:
нива, собственост на Държавен поземлен фонд,
площ преди промяната: 1477 кв. м, площ след
промяната: 1439 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.30:
нива, собственост на Държавен поземлен фонд,
площ преди промяната: 1234 кв. м, площ след
промяната: 1225 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.116:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 28 772 кв. м, площ след промяната: 19 189 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14091.59.952:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 6240 кв. м, площ след промяната:
456 кв. м;
сграда с идентификатор 14091.1.483.1: жилищна
сграда – еднофамилна, няма данни за собственост, площ преди промяната: 87 кв. м, площ след
промяната: 56 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 14091.1.101:
площ: 12 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.250:
площ: 655 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост
на Панде Христов Златанов;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.252:
площ: 230 кв. м, нива, собственост на Панде
Христов Златанов;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.253:
площ: 104 кв. м, нива, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.483:
площ: 2276 кв. м, нива, собственост на Държавен
поземлен фонд;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.710:
площ: 923 кв. м, нива, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 14091.1.890:
площ: 1047 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
сграда с идентификатор 14091.1.711.1: площ:
91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 14091.59.116.2: площ:
41 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 14091.59.952.1: площ:
9 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни
за собственост.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

6753

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 372
от 27 август 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява
изменение на общ устройствен план на община
Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол
№ 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 57159.502.693,
местност Лаго по кадастралната карта на с. Пок
ровник, община Благоевград, с цел предвиждане
на предимно производствена устройствена зона
„Пп“ с устройствени показатели:
Височина на застрояване – до 10 м;
Максимална стойност на Кинт. – 2,5;
Плътност на застрояване – макс. 60 %;
Минимална озеленена площ – 20 %.
Председател:
Р. Тасков
6687
РЕШЕНИЕ № 374
от 27 август 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява
изменение на общ устройствен план на община
Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол
№ 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имоти с идентификатори 57159.59.9 и
57159.60.4, местност Под междата по кадастралната
карта на с. Покровник, община Благоевград, с
цел предвиждане на предимно производствена
устройствена зона „Пп“ с устройствени показатели:
Височина на застрояване – до 10 м;
Максимална стойност на Кинт. – 2,5;
Плътност на застрояване – макс. 60 %;
Минимална озеленена площ – 20 %.

6688

Председател:
Р. Тасков
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-11-1
от 25 октомври 2021 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи във връзка с
постъпило писмо с вх. № ДС-24-2#9/30.09.2021 г.
от кмета на община Карлово одобрявам плана на
новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски
земи, предоставени за ползване на граждани въз
основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местността Исака в землището на с. Домлян, община
Карлово, област Пловдив, заедно с регистър на
новообразуваните имоти и таблица за изчисляване
на дължимото обезщетение на собствениците.
Съгласно разпоредбата на § 19, а л. 1 о т
ПЗРЗИДАПК (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм.,
бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) жалби
срещу одобрения план на новообразуваните имоти
могат да се подават от заинтересуваните лица
чрез областния управител на област Пловдив до
Районния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
А. Стоев
6713

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
РЕШЕНИЕ № 168
от 25 октомври 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 103, ал. 1,
т. 1, чл. 104, ал. 1 и 2, чл. 105, т. 1 от ЗУТ, решение
по т. 1, взето с протокол № 22 от 7.10.2021 г. на
ОЕСУТ при Община Стамболийски, и изпълнени
съгласувателни процедури по чл. 127, ал. 1 и 2 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Стамболийски, реши:
Одобрява общ устройствен план на община
Стамболийски – окончателен проект, с включени
текстови и графични материали, както следва:
Графични материали:
Опорен план на община Стамболийски;
Общ устройствен план на община Стамболийски, окончателен проект;
Схема „Собственост“ и Схема „Категории
земеделски земи“;
Схема „Устройство на територии с особена
териториалноустройствена защита“;
Схема „Енергийни системи“;
Схема „Транспорт и външни връзки“;
Схема „Водоснабдяване и канализация“;
Схема „Зелена система“;
Опорен план на гр. Стамболийски;
Устройствено зониране на гр. Стамболийски;
Схема „Водоснабдяване на гр. Стамболийски“;
Схема „Канализация на гр. Стамболийски“;
Схема „Енергийни системи на гр. Стамболийски“
Текстови материали:
Обяснителна записка с приложения;

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

Правила и нормативи за прилагане на общия
устройствен план на община Стамболийски.
На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ решението
да се публикува на интернет страницата на Общинския съвет – гр. Стамболийски, и Община
Стамболийски в 7-дневен срок от одобряването му.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“. Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му чрез Общинския съвет – гр. Стамболийски, пред Административния съд – Пловдив.
На основание чл. 127, ал. 12 от ЗУТ обжалването не спира изпълнението.
Председател:
Ст. Богданов
6757
721. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 29.10.2021 г.
Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
Инвестиции в ценни книжа
Всичко активи:
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки
Задължения към правителството
и бюджетни организации
Задължения към други депозанти
Депозит на управление „Банково“
Всичко пасиви:

Хил. лв.
33 856 700
3 913 175
22 605 838
60 375 713
23 678 911
16 367 834
10
1
8
60

088
571
669
375

629
180
159
713

Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 29.10.2021 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
48 905
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 005 216
Дълготрайни материални и
нематериални активи
135 791
Други активи
13 936
Депозит в управление „Емисионно“ 8 669 159
Всичко активи:
10 873 007
Пасиви
Кредити от МВФ
Задължения към международни
финансови институции
Други пасиви
Всичко задължения:
Основен капитал
Резерви

0
5 391
685
6 077
20
4 947

986
782
768
000
146
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Неразпределена печалба
-171 907
Всичко собствен капитал:
4 795 239
Всичко пасиви:
10 873 007
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
6719
734. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С210022-091-0001103/2.11.2021 г. възлага на
„Проджектс Инвестмънт Мениджмънт“ – ЕАД,
ЕИК 204046335, София, ул. Здравец № 15, ет. 2,
следния недвижим имот: поземлен имот с КИД
29150.7102.728 по кадастралната карта на с. Железница, площ по скица на АГКК 3999 кв. м, представ
ляващ нива, категория на земята при неполивни
условия: 9, номер по предходeн план: 022023, намиращ се в с. Железница, ЕКАТТЕ 29150, община
Столична, област София – район „Панчарево“,
местност Ковашки кошари, с предназначение на
територията – земеделска, при съседни поземлени
имоти: имот с идентификатор № 29150.7102.730,
имот с идентификатор № 29150.7102.725, имот с
идентификатор № 29150.7102.717, имот с идентификатор № 29150.7102.716, имот с идентификатор № 29150.7102.715 и имот с идентификатор
№ 29150.7102.714.
6737
6. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх.
№ С210022-091-0001044/20.10.2021 г. възлага на
Янина Сашкова Петкова с ЕГН 8307231753, адрес:
с. Маджаре, община Самоков, област София, следния недвижим имот: сграда – ресторант „Боров
рид“, КИД 46067.1.163, площ 180,38 кв. м, намиращ се в с. Маджаре, община Самоков, област
София – местност Буката, с граници: № 017004,
№ 000028 и иглолистна гора; по кадастрална карта: самостоятелен обект за обществено хранене с
идентификатор 46067.1.163.1.8, площ 115,32 кв. м,
на 1 ниво, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма;
над обекта: 46067.1.163.1.3 и 46067.1.163.1.11, за
сумата 120 500 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
6739
77. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, по научната специалност „Радиобиология“ – едно място за цивилен служител
за нуждите на катедра „Хематология, онкология,
патология и радиобиология“ на МБАЛ – София.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
датата на обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. Изискванията към участника в конкурса
и необходимите документи ще бъдат публикува-
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ни на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече
информация: Служба „Учебна и научноизследователска дейност“, тел. 9225130.
6740
20. – Техническият университет – София,
обявява конкурси за: професори по професионални направления: 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Материалознание и технология
на машиностроителните материали“ – един,
към катедра „Материалознание и технология
на материалите“ – МТФ; 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Електротехнологии“ – един, към катедра „Електрически
апарати“ – ЕФ; 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Теория на електронните вериги и електронна схемотехника“ – един,
към катедра „Електронна техника“ – ФЕТТ; 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Микроелектроника“ – един, към
катедра „Микроелектроника“ – ФЕТТ; доценти
по професионални направления: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Теория на електронните вериги и електронна
схемотехника“ – един, към катедра „Електронна техника“ – ФЕТТ; 5.13. Общо инженерство,
специалност „Инженерна химия“ – един, към
катедра „Химия“ – ФЕТТ; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Електротехника“ – един, към катедра „Обща
елек т ротех ника“ – ЕФ; 4.6. Информат ика и
компютърни науки, специалност „Информатика“ – един, към катедра „Информатика“ – ФПМИ;
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – един, към
катедра „Компютърни системи“ – ФКСТ; главни
асистенти по професионални направления: 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Теоретична електротехника“ – един,
към катедра „Теоретична електротехника“ – ФА;
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Теория на електронните вериги и
електронна схемотехника“ – един, към катедра
„Електронна техника“ – ФЕТТ; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Микроелектроника“ – един, към катедра
„Микроелектроника“ – ФЕТТ; 5.4. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Електроенергетика – производство и разпределение“ – един, към катедра „Електроника и
електроенергетика“ – КЕЕ; всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в Техническия университет – София, във факултетните канцеларии
на: ФА – каб. 2340, тел. 02/965 24 06; ЕФ – каб.
12222, тел. 02/965 23 70; ФЕТТ – каб. 1355, тел.
02/965 22 60; ФКСТ – каб. 1443а, тел. 02/965 25
13; МТФ – каб. 3230 и 3412, тел.: 02/965 22 82 и
02/965 29 06; ФПМИ – каб. 2228а, тел. 02/965 33
79; КЕЕ – каб. 2307Б, тел. 02/965 36 43.
6706
39. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурси за: доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
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по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Урология“ за нуждите на
Клиниката по урология – един; професор в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Ортопедия и травматология“
за нуждите на Клиниката по хирургия на ръката,
реплантация и микрохирургия – един; допълнително условие към кандидатите за професор:
кандидатът да има годишно минимум 150 оперативни интервенции в областта на костно-ставната
хирургия на анатомичната област на ръка; и двата
със срок за подаване на документите: 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Подаване
на документи: София, бул. Ген. Тотлебен № 21,
тел. 02/91 54 400.
6780
11. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване за поземлени имоти с
идентификатори 14831.6532.11 и 14831.6532.12 по
кадастралната карта и кадастралните регистри за
образуване на нов УПИ I-11, 12 – „за логистика
и офиси“, в нов кв. 70, м. Орлова круша, район
„Панчарево“, с предвиждане на ново застрояване
и сервитут на ВЕЛ 220 kV; изменение на план за
улична регулация на улици от о.т. 201 до о.т. 209 на
южния локал на Околовръстния път и от о.т. 204
до о.т. 205а по плана на м. Орлова круша; план
за улична регулация за създаване на нова улица
от о.т. 204а до о.т. 202б и план-схеми по чл. 108
от ЗУТ, части „Водоснабдяване и канализация“
и „Вертикално планиране“. Проектът е изложен
в Район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез Район „Панчарево“.
6679
14. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 547 по протокол № 37 от 9.09.2021 г. на Столичния общински съвет е одобрен подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на плана за регулация на
м. В.з. Киноцентър – III част, кв. 11а, УПИ II-843,
УПИ IX-306 „за жилищен комплекс с обществено обслужване и трафопост“, УПИ X-1249, УПИ
XIII-1159, УПИ XXIV-306 „за жилищен комплекс
с обществено обслужване“ и УПИ XXV-306 „за
жилищен комплекс с обществено обслужване“ за
образуване на нов УПИ ІІ-2826, 2934, 2942, 2943
„за жилищно строителство и трафопост“, кв. 11а;
изменение на прилежащата улична регулация на
задънена улица от о.т. 50а-о.т. 50б-о.т. 50в-о.т. 50г
до о.т. 50д и пешеходна алея; изменение на плана
за застрояване на нов УПИ ІІ-2826, 2934, 2942,
2943 „за жилищно строителство и трафопост“,
кв. 11а, м. В.з. Киноцентър – III част, район
„Витоша“. Решението и проектът са изложени
в Район ,,Витоша“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в Район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град,

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
6677
25. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 543 по
протокол № 37 от 9.09.2021 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план: проект
за изменение на план за улична регулация при
о.т. 612з, заличаване на о.т. 612з, м. С. Бистрица;
проект за план за улична регулация за продължаване на улица от о.т. 750а (нова), о.т. 750
(нова), о.т. 751 (нова), о.т. 753 (нова) до о.т. 754
(нова) и откриване на задънена улица от о.т. 751
(нова) до о.т. 752 (нова) и план за регулация на
ПИ с идентификатор 04234.6964.3662 по КККР
на с. Бист рица за съ здаване на нови У ПИ
ХХХIV-3662 – „за ЖС“, УПИ ХХХV-3662 – „за
ЖС“, и УПИ ХХХVI-3662 – „за ЖС“, кв. 13а,
м. С. Бистрица; проект за план за застрояване за
новосъздадени УПИ ХХХIV-3662 – „за ЖС“, УПИ
ХХХV-3662 – „за ЖС“, и УПИ ХХХVI-3662 – „за
ЖС“, кв. 13а, м. С. Бистрица, район „Панчарево“;
план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, част „Водоснабдяване“. Решението и одобреният проект
на подробен устройствен план са публикувани
на интернет страницата на Столичната община – Напр авление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване
в Район „Панчарево“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
6673
39. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за улична регулация (ИПУР) за продължаване на
ул. Плакалница от о.т. 252 до ул. Сава Цонев и
свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ IX, кв. 76a, м. Ботевградско
шосе – рамка, р-н „Подуяне“, създаване на нови
кв. 76б с УПИ I – за озеленяване, и нов кв. 76в
и преминаване на УПИ XII, XIII, XIV и XV от
кв. 76а в кв. 76в (нов). Проектът е изложен за
запознаване в Район „Подуяне“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез Район „Подуяне“.
6678
7. – Община Благоевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на кабелна линия НН от
съществуваща шахта на КНН, положен в имот
с идентификатор 04279.2.62 и имот с идентификатор 04279.95.32, за електрозахранване от
ТП „Баларбаши-2“ до имоти с идентификатори
04279.1.61 и 04279.1.62, местност Баларбаши 15-2
по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитути, преминаващи и ограничаващи
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ползването на имот с идентификатор 04279.2.62
(полски път – общинска собственост), имот с
идентификатор 04279.2.60 (полски път – общинска
собственост) и имот с идентификатор 04279.1.46
(полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград. Проектът е
изложен в стая 218 на 2-рия етаж в сградата на
Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.
6689
8. – Община Благоевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за уличен водопровод и улична канализация до имоти с идентификатори 04279.130.56
и 04279.130.60, местност Пенков чифлик – Ш.39
по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и
сервитути, засягащи и ограничаващи ползването
на имот с идентификатор 04279.130.27 (полски
път – общинска собственост) по кадастралната
карта на Благоевград. Проектът е изложен в
стая 218 на 2-рия етаж в сградата на Община
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.
6690
74. – Община Годеч, Софийска област, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с
Решение № 112 от протокол № 9 от 30.09.2021 г.
на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект
за изменение на ПУП на с. Губеш в квартали
16 и 17, както следва: премахват се УПИ XIII119 и XIV-119, 128 и се изменя регулацията на
УПИ I-119, 129 в кв. 17, така че да се запазят
границите на поземлени имоти № 119 и 129;
образува се нов УПИ с № XIII-128 в квартал 17,
така че да се запазят границите на поземлен имот
№ 128; изменя се регулацията на УПИ XIII-116
и XIV – общ., 117 в кв. 16, така че да се запазят
границите на поземлен имот № 116. Одобреният
проект е изложен за разглеждане в стая № 120 в
сградата на общината. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да обжалват решението чрез Община Годеч пред
Административния съд – София област.
6686
29. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на населени
места и селищни образувания за обект: Разпределителен газопровод и газопроводни отклонения в
поземлени имоти (ПИ) 72624.440.439 и 72624.440.761
в землището на гр. Добрич. Проектът е изложен
в Центъра за услуги и информация при Община
Добрич, работно място № 8. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
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предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
до общинската администрация.
6741
59. – Община Кърджали на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че Общинският съвет – Кърджали, с Решение
№ 198 от 14.10.2021 г. одобрява изменение на
ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за
регулация) на кв. 63б и 63в по плана на кв. Гледка,
Кърджали. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Административния съд – Кърджали.
6793
54. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изготвен проект за ПУП – изменение на
уличната регулация за улици с о.т. 240-239-238237-259-234 и о.т. 225-238-265-266а в съответствие
с влязлата в сила к.к. на с. Паталеница, с което
се засягат и части от кв. 68, 69, 70, 85 и 86 по
действащия план на селото. Със същия се предвижда изменението на уличната регулация за
улици с о.т. 240-239-238-237-259-234 и о.т. 225-238265-266а да бъде по имотни граници, които са в
съответствие с границите, отразени в приетата и
влязла в сила кадастрална карта на с. Паталеница,
община Пазарджик, одобрена със Заповед № РД18-204 от 29.05.2020 г. на и.д. на АГКК – София.
Променя се и дворищната регулация на УПИ с
лица към съответните улици в кв. 68, 69, 70, 82,
85 и 86. В кв. 68 се обособява нов УПИ XII-760
по имотни граници. Проектът е изложен в стая
505, ет. 5 в сградата на Община Пазарджик. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени предложения,
искания или възражения по проекта в едномесечен
срок от датата на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
6672
1. – Община Перник, област Перник, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана
на новообразуваните имоти в местността Пешови ливади в землището на гр. Перник, приет
с протокол № 5-2 от 27.09.2021 г. на комисията,
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на
кмета на община Перник, за поземлен имот
ПИ 55871.741.46. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справка: ет. 12, стая 15.
6742
19. – Община Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Косматица в землището на с. Боснек, приет с протокол
№ 5-3 от 27.09.2021 г. на комисията, назначена
със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на
община Перник, за поземлен имот ПИ 116. На
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
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да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник. За справка: ет. 12, стая 7.
6743
36. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА
във връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 401, взето
с протокол № 11 от 28.09.2021 г., на Общинския
съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищните
образувания в обхвата на ПИ с идентификатори
№ 61412.13.66, № 61412.13.46, № 61412.13.34 в землището на с. Радиново, местност Маюков алчак,
община „Марица“, за осигуряване на транспортен
достъп до имот с идентификатор № 61412.13.66.
6714
78. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за трасе на „Оптична кабелна линия“ – съоръжение на техническата инфраструктура, от
нова шахта № 1 (ПИ 27293.3.62, землище на
с. Елешница) до нова шахта № 4 на входа на
с. Елешница, община Разлог, с възложител „Лифоет – 2007“ – ЕООД, представлявано от Николай
Чорбаджиев. Трасето преминава както през урбанизирани, така и през неурбанизирани територии,
и е с дължина 4359 м. Обект на парцеларния план
са 2509,90 м. Проектът е изложен в стая № 306
на Община Разлог. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6707
37. – Община Рудозем на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 276 от 12.10.2021 г. по протокол
№ 28 на Общинския съвет – Рудозем, е одобрена
устройствена план-схема на поземлени имоти
с идентификатори 63207.504.267, 63207.501.204,
63207.501.45, 63207.501.59, 63207.501.163, 63207.502.192,
63207.501.44, 63207.501.36, 63207.501.22, 63207.501.19,
6 3 2 0 7. 5 01 .16 , 6 3 2 0 7. 5 01 . 216 , 6 3 2 0 7. 5 01 .18 7,
6 32 0 7. 5 01.1 21 , 6 32 0 7. 5 01.1 2 2 , 6 32 0 7. 5 01.1 5 0 ,
6 32 0 7. 5 01.1 58 , 6 32 0 7. 5 01.16 0 , 6 32 0 7. 5 0 3. 2 0 6 ,
63207.503.214, 63207.503.233 по КККР на гр. Рудозем за реализацията на обект „Изграждане
на улична водопроводна мрежа в гр. Рудозем за
минерална вода“. На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Рудозем пред Административния
съд – Смолян.
6712
11. – Община Самоков на основание чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 150 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 1050 на Общинския съвет – гр. Самоков, протокол № 27 от 23.09.2021 г., е одобрен
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Трасе на подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV от електромерно табло
на съществуващ СБС на ресторант „Орехите“,
присъединено к ъм ВМрНН на ТП „Опитна
станция“ SO_1852, преминаващо през общински
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поземлен имот с идентификатор № 65231.917.403
по кадастралната карта на гр. Самоков и завършващо в ПИ № 65231.913.365, публична държавна
собственост“. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Самоков, пред Административния съд – София област.
6708
12. – Община Самоков на основание чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 150 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 1049 на Общинския съвет – гр. Самоков, протокол № 27 от 23.09.2021 г., е одобрен
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Трасе на подземна кабелна захранваща
линия НН 1 kV от електромерно табло на съществуващ СБС, последен на въздушна мрежа
НН на ТП „Шипочане училище“, намиращо се
в общински поземлен имот с идентификатор
№ 83243.8.119 в м. Костено дере в землището на
с. Шипочане, община Самоков, до стационарна
контролна точка № 1095 в ПИ № 83243.6.2 в
м. Раски дол, землище с. Шипочане, частна
държавна собственост“. Решението подлежи на
обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Самоков,
пред Административния съд – София област.
6709
1. – Община гр. Сандански на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че Общинският съвет – Сандански, с Решение № 245 от 30.09.2021 г.
одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация и подробен устройствен
план – парцеларен план за транспортен достъп
до обект „Южна дъга“ (ул. Синаница, ул. Баба
Тонка – ул. Връх Елен). На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да се обжалва
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
6736
15. – Община Септември на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 621, протокол № 33 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет –
гр. Септември, е одобрен проект на ПУП – ПП
за определяне на трасе на пътен достъп от улица
с о.т. 49-41 по плана на с. Ковачево до имот с
идентификатор 37491.14.95 в м. Алишик по КККР
на землище с. Ковачево, община Септември. Трасето на пътния достъп започва от улица с о.т. 4941 по плана на с. Ковачево, минава през имот
с идентификатор 37491.14.240 с НТП – пасище,
мера, и чрез премостване над имот 37491.14.268
с НТП – напоителен канал, достига до имот
37491.14.247 с НТП – полски път, в м. Алишик по
КККР на землище с. Ковачево, с цел да се проведе
промяна на предназначението на част от имот
с идентификатор 37491.14.240 с НТП – пасище,
мера, в пътен достъп. Дължината на проектното
трасе е 10,5 м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред
Административния съд – Пазарджик. Жалбите
и протестите се подават чрез Общинския съвет – Септември, в 30-дневен срок от обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Проектът се
намира на разположение в сградата на общината,
ул. Ал. Стамболийски № 37а, ет. 3.
6710
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16. – Община Септември на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 622, протокол № 33 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет –
гр. Септември, е одобрен проект на ПУП – ПП
за определяне на трасе на пътен достъп от улица
с о.т. 49-41 по плана на с. Ковачево до имот с
идентификатор 37491.14.141 в м. Алишик по КККР
на землище с. Ковачево, община Септември. Трасето на пътния достъп започва от улица с о.т. 4941 по плана на с. Ковачево, минава през имот
с идентификатор 37491.14.240 с НТП – пасище,
мера, и чрез премостване над имот 37491.14.268 с
НТП – напоителен канал, достига до границата
на имот 37491.14.141 (проектен имот 37491.14.270)
в м. Алишик по КККР на землище с. Ковачево, с
цел да се проведе промяна на предназначението
на част от имот с идентификатор 37491.14.240 с
НТП – пасище, мера, в пътен достъп. Дължината на проектното трасе е 10,5 м. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване пред Административния съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез
Общинск и я съвет – Септември, в 30 -дневен
срок от обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Проектът се намира на разположение
в сградата на общината, ул. Ал. Стамболийски
№ 37а, ет. 3.
6711
1. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 67а
от ППЗОЗЗ съобщава, че е изработен: проект за
подробен устройствен план: план за улична регулация (ПУР) по чл. 16а от ЗУТ за ПИ 77195.127.32,
77195.127.62, 77195.127.79, 77195.127.105, 77195.128.22,
77195.128.34, 77195.128.50, 77195.128.79, 77195.128.95
и за час т и о т ПИ 77195.20.61, 77195.127.33,
77195.127.34, м. Дерекьой топра, гр. Хасково; план
за регулация (ПР) съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗУТ за
ПИ с номера 77195.127.11, 77195.127.14, 77195.127.15,
77195.127.16, 77195.127.23, 77195.127.24, 77195.127.25,
77195.127.26, 77195.127.27, 77195.127.29, 77195.127.44,
77195.127.45, 77195.127.46, 77195.127.47, 77195.127.48,
77195.127.49, 77195.127.50, 77195.127.51, 77195.127.56,
77195.127.57, 77195.127.58, 77195.127.59, 77195.127.60,
77195.127.61, 77195.127.64, 77195.127.65, 77195.127.66,
77195.127.67, 77195.127.68, 77195.127.69, 77195.127.73,
77195.127.74, 77195.127.75, 77195.127.76, 77195.127.77,
77195.127.78, 77195.127.81, 77195.127.83, 77195.127.84,
77195.127.85, 77195.127.86, 77195.127.87, 77195.127.88,
77195.127.89, 77195.127.90, 77195.127.91, 77195.127.92,
77195.127.93, 77195.127.94, 77195.127.95, 77195.127.96,
77195.127.97, 77195.127.98, 77195.127.99, 77195.127.100,
7 71 9 5.1 2 7.101 , 7 71 9 5.1 2 7.10 2 , 7 71 9 5.1 2 7.10 3 ,
77195.127.104, 77195.128.25, 77195.128.26, 77195.128.27,
77195.128.28, 77195.128.29, 77195.128.30, 77195.128.31,
77195.128.32, 77195.128.33, 77195.128.35, 77195.128.36,
77195.128.40, 77195.128.41, 77195.128.42, 77195.128.43,
77195.128.44, 77195.128.45, 77195.128.46, 77195.128.47,
77195.128.48, 77195.128.49, 77195.128.70, 77195.128.71,
77195.128.72, 77195.128.73, 77195.128.74, 77195.128.75,
77195.128.76, 77195.128.77, 77195.128.80, 77195.128.81,
77195.128.82, 77195.128.83, 77195.128.84, 77195.128.85,
77195.128.86, 77195.128.87, 77195.128.88, 77195.128.90,
77195.128.91, 77195.128.92, 77195.128.98, 77195.128.99,
7 719 5.1 2 8 .10 0 , 7 719 5.1 2 8 .10 2 , 7 719 5.1 2 8 .10 6 ,
7 719 5.1 2 8 .10 7, 7 71 9 5.1 2 8 .10 8 , 7 71 9 5.1 2 8 .10 9,
7 719 5.1 2 8 .110 , 7 71 9 5.1 2 8 .111 , 7 71 9 5.1 2 8 .11 2 ,
77195.128.115, 77195.128.118, м. Дерекьой топра,
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гр. Хасково; план за регулация (ПР) съгласно чл. 17, ал. 2, т. 3 от ЗУТ за ПИ с номера
77195.128.113 и 77195.128.114, м. Дерекьой топ
ра, г р. Хасково; п лан за заст рояване с цел
промяна предназначението на ПИ 77195.127.16,
част от ПИ 77195.127.29, ПИ 77195.127.11 и ПИ
77195.127.15 по КК на гр. Хасково, м. Дерекьой
топра; проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ
77195.127.11, 77195.127.14, 77195.127.15, 77195.127.16,
77195.127.23, 77195.127.24, 77195.127.25, 77195.127.26,
77195.127.27, 77195.127.29, 77195.127.44, 77195.127.45,
77195.127.46, 77195.127.47, 77195.127.48, 77195.127.49,
77195.127.50, 77195.127.51, 77195.127.56, 77195.127.57,
77195.127.58, 77195.127.59, 77195.127.60, 77195.127.61,
77195.127.64, 77195.127.65, 77195.127.66, 77195.127.67,
77195.127.68, 77195.127.69, 77195.127.73, 77195.127.74,
77195.127.75, 77195.127.76, 77195.127.77, 77195.127.78,
77195.127.81, 77195.127.83, 77195.127.84, 77195.127.85,
77195.127.86, 77195.127.87, 77195.127.88, 77195.127.89,
77195.127.90, 77195.127.91, 77195.127.92, 77195.127.93,
77195.127.94, 77195.127.95, 77195.127.96, 77195.127.97,
77195.127.98, 77195.127.99, 77195.127.100, 77195.127.101,
7 71 9 5.1 2 7.10 2 , 7 71 9 5.1 2 7.10 3 , 7 71 9 5.1 2 7.10 4 ,
77195.128.25, 77195.128.26, 77195.128.27, 77195.128.28,
77195.128.29, 77195.128.30, 77195.128.31, 77195.128.32,
77195.128.33, 77195.128.35, 77195.128.36, 77195.128.40,
77195.128.41, 77195.128.42, 77195.128.43, 77195.128.44,
77195.128.45, 77195.128.46, 77195.128.47, 77195.128.48,
77195.128.49, 77195.128.70, 77195.128.71, 77195.128.72,
77195.128.73, 77195.128.74, 77195.128.75, 77195.128.76,
77195.128.77, 77195.128.80, 77195.128.81, 77195.128.82,
77195.128.83, 77195.128.84, 77195.128.85, 77195.128.86,
77195.128.87, 77195.128.88, 77195.128.90, 77195.128.91,
77195.128.92, 77195.128.98, 77195.128.99, 77195.128.100,
7 719 5.1 2 8 .10 2 , 7 719 5.1 2 8 .10 6 , 7 719 5.1 2 8 .10 7,
7 719 5.1 2 8 .10 8 , 7 719 5.1 2 8 .10 9, 7 719 5.1 2 8 .110 ,
7 719 5.1 2 8 .111 , 7 719 5.1 2 8 .11 2 , 7 719 5.1 2 8 .11 5,
77195.128.118 и 77195.128.113 и 77195.128.114,
м. Дерекьой топра, гр. Хасково; изменение на
уличната регулация, като се урегулират в улици
поземлени имоти: ПИ 77195.127.32, 77195.127.62,
77195.127.79, 77195.127.105, 77195.128.22, 77195.128.34,
77195.128.50, 77195.128.79, 77195.128.95 и за части
от ПИ 77195.20.61, 77195.127.33, 77195.127.34 по КК
на гр. Хасково. Проектът се намира в дирекция
„Архитектура, градоустройство, строителство и
инвестиции“ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. 1,
стая № 18, и може да бъде разгледан от всички
заинтересовани лица. Приемни дни – всеки ден.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародне на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6674
1. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4
от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и
2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена
Заповед № РД-01-630 от 14.09.2021 г. на кмета на
община Царево за отчуждаване на ПИ с про
ектен идентификатор 48619.10.634 (незастроен),
с площ 34,30 кв. м, представляващ реална част
от ПИ с идентификатор 48619.10.579 пo KKKP на
гр. Царево, м. Дядо Ильова бахча, одобрени със
Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р
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на АГКК, във връзка с реализацията на обект:
„Обслужващ път в местност Дядо Ильова бахча“,
за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с
Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г.
на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22
от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично
обезщетение за Михаила Митева, собственик на
1/8 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването,
е 49,82 лв., Радостина Гецова – собственик на
1/8 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването,
е 49,82 лв., Кристела Гецова – собственик на 1/8
ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е
49,82 лв., Петко Петков – собственик на 1/8 ид. ч.
от имота – предмет на отчуждаването, е 49,82 лв.,
Михаил Михайлов – собственик на 1/4 ид. ч. от
имота – предмет на отчуждаването, е 99,65 лв.
6724
2. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4
от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и
2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена
Заповед № РД-01-632 от 14.09.2021 г. на кмета на
община Царево за отчуждаване на ПИ с про
ектен идентификатор 48619.10.633 (незастроен), с
площ 179 кв. м, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 48619.10.577 пo KKKP на
гр. Царево, м. Дядо Ильова бахча, одобрени със
Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р
на АГКК, във връзка с реализацията на обект:
„Обслужващ път в местност Дядо Ильова бахча“,
за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с
Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г.
на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22
от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично
обезщетение за Деян Парашкевов – собственик
на 1/16 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 129,68 лв.
6725
3. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4
от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и
2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена
Заповед № РД-01-635 от 14.09.2021 г. на кмета на
община Царево за отчуждаване на ПИ с про
ектен идентификатор 48619.10.629 (незастроен), с
площ 163 кв. м, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 48619.10.581 пo KKKP на
гр. Царево, м. Дядо Ильова бахча, одобрени със
Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р
на АГКК, във връзка с реализацията на обект:
„Обслужващ път в местност Дядо Ильова бахча“,
за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с
Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г.
на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22
от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично
обезщетение за Евтим Евтимов – собственик на
1/6 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването,
е 314,37 лв., Величка Евтимова – собственик на
1/6 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването,
е 314,37 лв., Маргарита Друмева – собственик на
1/6 ид. ч. от имота предмет на отчуждаването, е
314,37 лв., Екатерина Димитрова – собственик на
1/6 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването,
е 314,37 лв.
6726
4. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4
от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и
2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена
Заповед № РД-01-636 от 14.09.2021 г. на кмета на
община Царево за отчуждаване на ПИ с про
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ектен идентификатор 48619.10.628 (незастроен),
с площ 77 кв. м, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 48619.10.554 пo KKKP на
гр. Царево, м. Дядо Ильова бахча, одобрени със
Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р
на АГКК, във връзка с реализацията на обект:
„Обслужващ път в местност Дядо Ильова бахча“,
за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с
Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г.
на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22
от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично
обезщетение за Димитър Тодоров – собственик на
1/6 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването,
е 150,93 лв., Илиана Тодорова – собственик на
1/6 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването,
е 150,93 лв.
6727
5. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4
от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и
2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена
Заповед № РД-01-641 от 14.09.2021 г. на кмета на
община Царево за отчуждаване на ПИ с про
ектен идентификатор 48619.10.621 (незастроен), с
площ 123 кв. м, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 48619.10.587 пo KKKP на
гр. Царево, м. Дядо Ильова бахча, одобрени със
Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р
на АГКК, във връзка с реализацията на обект:
„Обслужващ път в местност Дядо Ильова бахча“,
за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с
Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г.
на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22
от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично
обезщетение за Таня Бонева – собственик на 1/48
ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е
31,51 лв., Стефан Димитров – собственик на 1/48
ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е
31,51 лв., Петър Мандраджиев – собственик на
1/12 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването,
е 126,05 лв., Димитър Мандраджиев – собственик
на 1/12 ид. ч. от имота предмет на отчуждаването, е 126,05 лв.
6728
6. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4
от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и
2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена
Заповед № РД-01-644 от 14.09.2021 г. на кмета на
община Царево за отчуждаване на ПИ с про
ектен идентификатор 48619.10.618 (незастроен),
с площ 10 кв. м, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 48619.10.604 пo KKKP на
гр. Царево, м. Дядо Ильова бахча, одобрени със
Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р
на АГКК, във връзка с реализацията на обект:
„Обслужващ път в местност Дядо Ильова бахча“,
за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с
Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г.
на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22
от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично
обезщетение за Храбър Катъров – собственик на
имота – предмет на отчуждаването, е 113,72 лв.
6729
7. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4
от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и
2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена
Заповед № РД-01-645 от 14.09.2021 г. на кмета на
община Царево за отчуждаване на ПИ с про
ектен идентификатор 48619.10.617 (незастроен), с
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площ 71 кв. м, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 48619.10.573 пo KKKP на
гр. Царево, м. Дядо Ильова бахча, одобрени със
Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р
на АГКК, във връзка с реализацията на обект:
„Обслужващ път в местност Дядо Ильова бахча“,
за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с
Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г.
на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22
от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично обезщетение за Фердинанд Катъров – собственик на
1/4 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването,
е 208,58 лв.
6730
8. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4
от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и
2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена
Заповед № РД-01-646 от 14.09.2021 г. на кмета на
община Царево за отчуждаване на ПИ с про
ектен идентификатор 48619.10.615 (незастроен), с
площ 498 кв. м, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 48619.10.579 пo KKKP на
гр. Царево, м. Дядо Ильова бахча, одобрени със
Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р
на АГКК, във връзка с реализацията на обект:
„Обслужващ път в местност Дядо Ильова бахча“,
за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с
Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г.
на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22
от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично обезщетение за Милена Пинджурова – собственик на
1/40 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването,
е 144,24 лв.
6731
9. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4
от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и
2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена
Заповед № РД-01-648 от 14.09.2021 г. на кмета на
община Царево за отчуждаване на ПИ с про
ектен идентификатор 48619.9.601 (незастроен), с
площ 99 кв. м, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 48619.9.550 пo KKKP на
гр. Царево, м. Дядо Ильова бахча, одобрени със
Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р
на АГКК, във връзка с реализацията на обект:
„Обслужващ път в местност Дядо Ильова бахча“,
за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с
Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г.
на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22
от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично
обезщетение за Петко Киров – собственик на
1/30 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 38,93 лв., Боряна Ерекар – собственик на
1/30 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването,
е 38,93 лв.
6732
10. – Община Царево на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1
и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена
Заповед № РД-01-650 от 14.09.2021 г. на кмета на
община Царево за отчуждаване на ПИ с про
ектен идентификатор 48619.10.634 (незастроен),
с площ 31,05 кв. м, представляващ реална част
от ПИ с идентификатор 48619.10.579 пo KKKP на
гр. Царево, м. Дядо Ильова бахча, одобрени със
Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р
на АГКК, във връзка с реализацията на обект:
„Обслужващ път в местност Дядо Ильова бахча“,
за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с
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Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г.
на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22
от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично обезщетение за Димитър Стаменов – собственик на
1/8 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването,
е 45,10 лв., Биляна Станилова – собственик на
1/4 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването,
е 90,20 лв.
6733
11. – Община Царево на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1
и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена
Заповед № РД-01-655 от 14.09.2021 г. на кмета на
община Царево за отчуждаване на ПИ с про
ектен идентификатор 48619.10.637 (незастроен),
с площ 60 кв. м, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 48619.10.605 пo KKKP на
гр. Царево, м. Дядо Ильова бахча, одобрени със
Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р
на АГКК, във връзка с реализацията на обект:
„Обслужващ път в местност Дядо Ильова бахча“,
за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с
Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г.
на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22
от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично
обезщетение за Храбър Катъров – собственик на
1/2 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е
319,05 лв., София Петков – собственик на 1/2 ид. ч.
от имота – предмет на отчуждаването, е 319,05 лв.
6734
12. – Община Царево на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25,
ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е
издадена Заповед № РД-01-642 от 14.09.2021 г.
на кмета на община Царево за отчуждаване
на ПИ с проектен идентификатор 48619.10.620
(незастроен), с площ 24 кв. м, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 48619.10.589
пo KKKP на гр. Царево, м. Дядо Ильова бахча,
одобрени със Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г.
на изп. д-р на АГКК, във връзка с реализаци
ята на обект: „Обслужващ път в местност Дядо
Ильова бахча“, за който обект е изработен
ПУП – ПП, одобрен с Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г. на ОбС – Царево.
Определеното съгласно чл. 22 от ЗОС, § 1 от
ДРЗОС равностойно парично обезщетение за
Димитър Премянов – собственик на 1/18 ид. ч.
от имота – предмет на отчуждаването, е 16,04 лв.,
Иван Премянов – собственик на 1/18 ид. ч. от
имота – предмет на отчуждаването, е 16,04 лв.
6735
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от д-р Анелия Христова
Пеева от гр. София на разпоредбите на чл. 27, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на Центъра за асистирана репродукция,
издаден от министъра на здравеопазването, обн.,
ДВ, бр. 21 от 20.03.2009 г., в сила от 20.03.2009 г.,
посл. изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила
от 1.04.2019 г., по което е образувано адм. д.
№ 8739/2021 г. по описа на Върховния админис
тративен съд, седмо отделение, насрочено за
8.03.2022 г. от 14 ч., зала № 3.
6755
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Административният съд – Пловдив, съобщава,
че по жалба на „Старосел инвест груп“ – ООД,
и „Балкантабако“ – ЕООД, е образувано адм. д.
№ 2726/2021 г., ІV състав, по описа на Админис
тративния съд – Пловдив, насрочено за открито
заседание на 25.01.2022 г. от 13,30 ч., с предмет
на оспорване: Тарифа за определяне размера на
таксите за водовземане от минерална вода от
находище на минерална вода „Красново“ – № 37,
с. Красново, община Хисаря, област Пловдив,
приета с Решение № 122, взето с протокол № 10
на заседание на Общинския съвет – гр. Хисаря,
от 19.05.2020 г., с искане за обявяване на нейната
нищожност или евентуално за нейната цялостна
отмяна като незаконосъобразна.
6682
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че по жалбата
на сдружение „Съюз на търговците на дребно на
хранителни стоки в България, осъществяващи
дейността си от преместваеми и мобилни обекти“ в частта є, с която се оспорва Наредбата за
изменение и допълнение (НИД) на Наредбата
на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните
и монументално-декоративните елементи и за
рекламната дейност на територията на Столичната община (НПОРИМДЕРДТСО), приета с
Решение № 509 по протокол № 58 от 26.07.2018 г.
на Столичния общински съвет; § 62, 63, 64 и
64а от ПЗР на НИД на НПОРИМДЕРДТСО и
чл. 10, ал. 1, т. 8в, чл. 19, ал. 3 и 5, чл. 19а, ал. 1,
чл. 19б, ал. 2, 3 и 4, чл. 24, ал. 4, 5 и 6, чл. 30,
ал. 1, чл. 36а, ал. 1 – 5, чл. 36б и чл. 81, ал. 10 от
НПОРИМДЕРДТСО и жалбата на сдружение
„ Ас оц иа ц и я на п роизвод и т ел и т е на беза лкохолни напитки в България“ в частта є, с
която се оспорва разпоредбата на чл. 36б от
Н ПОРИ М Д Е РД ТС О, е о б р а з у в а но а д м. д.
№ 1862/2021 г., насрочено за 26.11.2021 г. от 13,30 ч.
6681
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Нели Стоянова Тодорова и е
образувано адм. д. № 429/2021 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, с предмет:
оспорване с искане за обявяване нищожността
на Решение № 1115 от 28.09.2017 г. на Общинския
съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект
за изменение на действащия общ устройствен
план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите
крайградски територии, в частта му за квартал/
парк Бедечка при граници: юг – ул. Христина
Морфова, север – алеята към предприятие „Труд“,
запад – ул. Иван Вазов, изток – ул. Хан Тервел, в
частта му относно територията, в която попадат
поземлен имот – УПИ V-102 в кв. 805 по ПУП
по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на ОбС – Стара Загора, с идентификатор 68850.513.6791 пo
КККР на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед
№ РД-18-43 от 25.05.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК, последно изменение със
Заповед № КД-14-24-424 от 14.10.2013 г. на началника на СГКК – Стара Загора, и поземлен
имот – УПИ VI-102 в кв. 805 по ПУП по чл. 16,
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ал. 1 от ЗУТ за кв. Бедечка, одобрен с Решение
№ 283 от 28.06.2012 г. на ОбС – Стара Загора,
с идентификатор 68850.513.6792 по КККР на
гр. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД18-43 от 25.05.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед
№ КД-14-24-424 от 14.10.2013 г. на началника на
СГКК – Стара Загора. Указва, че заинтересованите лица могат да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявления
до съда със съдържание по чл. 218, ал. 5 и 6 при
условията на чл. 7 от ЗУТ.
6703
Окръжният съд – Бургас, гражданска колегия, на основание чл. 435, ал. 1 от КМЧП
призовава Роман Лущик, роден на 29.06.1981 г.,
г ра ж да н и н на Ук ра й на, с а д рес: г р. К иев,
ул. Хмельницкого, д. 27, кв. 3, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 15.03.2022 г. в 10 ч.
като ответник по гр. д. № 584/2019 г. по описа
на БОС, заведено от А лександр Васильевич
Рябцев в качеството му на ищец по горепосоченото гражданско дело, с правно основание на
исковата претенция – чл. 40, 29 и чл. 87, ал. 3
от ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 435, ал. 1 от КМЧП.
6683
Районният съд – Габрово, уведомява ответника Панагиотис Гавриилидис, роден на 27.03.1974 г.,
с последен известен адрес: Република България,
гр. Габрово, ул. Даскал Алекси № 3, сега с неизвестен адрес, че има образувано гр. д. № 1567/2021 г.
по описа на Районния съд – Габрово, със страни: Галина Станчева Самоковлиева-Гавриилидис – ищец, и Панагиотис Гавриилидис – ответник, с основание на иска чл. 49, ал. 3 от СК, и в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде отговор по чл. 131 от
ГПК, като в противен случай делото ще се разгледа с участието на особен представител.
6791
Плевенският районен съд, четвърти граждански състав, съобщава на Тaтянa Александровна
Атанасова, род. на 12.03.1959 г., гражданка на
Руската федерация, без постоянен и настоящ
адрес в Република България и с неизвестен
адрес в чужбина, че по искова молба с правно
основание чл. 49, ал. 1 от СК от Атанас Петков
Атанасов е образувано гр. дело № 6305/2021 г.
по описа на Плевенския районен съд и в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
Плевенския районен съд за получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея
за отговор по чл. 131 от ГПК. В случай че не
се яви да получи книжата в указания срок, те
ще се приложат към делото и ще се считат за
редовно връчени. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6684
Районният съд – Пловдив, VII гр. състав,
съобщава на Фабиен Шарл Рене Граф, роден на
12.12.1970 г., с неизвестен адрес, че е ответник
по гр. д. № 14533/2021 г. по описа на Районния
съд – Пловдив, VII гр. състав, образувано по
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искова молба на „Агростар“ – АД, за делба на
недвижими имоти, както и че следва да се яви
в деловодството на Районния съд – Пловдив,
VII гр. състав, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да получи препис
от исковата молба и приложенията є за писмен
отговор в едномесечен срок от получаването
им, съгласно чл. 131, ал. 1 от ГПК, тъй като в
противен случай ще му бъде назначен особен
представител по делото.
6704
Поморийският районен съд, II гр. отделение,
II състав, призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника
Адам Дамиан Йажебски, роден на 15.12.1985 г.,
гражданин на Република Полша, сега с неизвестен адрес, да се яви в канцеларията на Поморийския районен съд, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея,
разпореждане по чл. 131 от ГПК по гр. дело
№ 20212160100306/2021 г. по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД,
Бургас, по чл. 79 и 86 от ЗЗД. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6756
Районният съд – Свиленград, призовава Гергана Иванова Славова, родена на 23.04.1971 г.,
с постоянен адрес: Свиленград, ул. Света гора
№ 26, и настоящ адрес: Испания, като ответник
по предявения от „Юробанк България“ – АД, иск
по чл. 430, ал. 1 и 2 ТЗ по гр. д. № 489/2021 г.
по описа на PC – Свиленград, като указва на
призованото лице, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в деловодството на Районния съд – Свиленград, за да получи препис от исковата молба
и приложенията. При неявяване в този срок
исковата молба и приложенията ще се считат
за редовно връчени и на ответника ще бъде
назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6720
Севлиевският районен съд уведомява Aзис
Ахмед, роден на 3.10.1989 г., гражданин на Пакистан, без известен настоящ или постоянен
адрес, че има образувано гр. д. № 1082/2021 г.
по описа на съда с ищец Захарина Бисерова
Евгениева от с. Непразненци, община Брезник,
област Перник, с предявен иск по чл. 49 от
СК. Ако в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ не се яви в съда, за да
получи съдебните книжа, делото ще се разгледа
с участието на особен представител по реда на
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6685
Районният съд – гр. Тервел, призовава Адем
Туткун с неизвестен адрес да се яви в съда на
22.12.2021 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 20213250100340/2021 г. за връчване на съдебни
книжа с правно основание чл. 131 от ГПК по
делото, заведено от Севда Рашкова Никова, с
предявен иск по чл. 49 от СК. Указва на ответника, че следва да се яви по делото или да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6779
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Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково
отделение, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ
обявява, че е образувано гр. д. № 1992/2021 г.
по описа на съда, XXII граждански състав, по
искова молба на КПКОНПИ с вх. № 261998 от
20.01.2021 г. против Севда Пламенова Сотирова,
ЕГН ***, и Илиян Борисов Сотиров, ЕГН ***,
и двамата с адрес: гр. ***, ул. *** ***, с която е
предявен иск по чл. 153 от ЗПКОНПИ и Решение № 2170 от 27.07.2021 г. и Решение № 2171 от
28.07.2021 г. на КПКОНПИ за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
452 305,59 лв., както следва:
От Севда Пламенова Сотирова на основание
чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 474 лв., представляваща иззети парични средства при извършен обиск по
реда на чл. 164 от НПК по ДП № 407/2016 г. по
описа на отдел „ИП“ при ОД на МВР – Пловдив.
От Илиян Борисов Сотиров на основание чл. 147
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл.141 от ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 3745 лв. и 10 евро, равняващи
се на 19,55 лв., представляваща иззети парични
средства при извършен обиск по реда на чл. 164
от НПК по ДП № 407/2016 г. по описа на отдел
„ИП“ при ОД на МВР – Пловдив.
От Севда Пламенова Сотирова и Илиян Борисов
Сотиров на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
сумата в размер 36 000 лв., представляваща
пазарна стойност към датата на отчуждаването
на поземлен имот с идентификатор № 56784.536.17,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 158, том 2, рег. № 2826,
дело № 344/31.08.2016 г., вписан в СВ – Пловдив,
вх. рег. № 28169/31.08.2016 г., акт № 153/31.08.2016 г.
и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 102, том 3, вх. рег.
№ 12043/24.01.2020 г., вписан в Службата по
вписванията – Пловдив;
су мата в размер 620 0 лв., п редставл яваща пазарна стойност към датата на отчу ждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“,
модел „МЛ 270 ЦДИ“, цвят: тъмносин, с рег.
№ РВ0444РС, рама № WDC1631131А479751, двигател № 61296330413062, придобит с договор за
покупко-продажба от 11.11.2013 г. и отчужден
с договор за покупко-продажба от 23.05.2018 г.;
сумата в размер 500 лв., представляваща
пазарна стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“, с рег. № РВ9252МР, цвят: тъмносив металик, рама № W0L0XCF6834104811, двигател
№ Y17DTL00585299, придобит с договор за покупко-продажба от 3.11.2010 г. и отчужден с договор
за покупко-продажба от 23.05.2018 г.
Или от двамата ответници на посочените
основания сумата общо 42 700 лв.
От Севда Пламенова Сотирова на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141
от ЗПКОНПИ:
сумата в размер 12 132 лв., представляваща
сбор от вноски на титуляря по разплащателна
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сметка в левове с IBAN BG********************
в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
сумата в размер 17 483 лв., представляваща
сбор от трансферирани парични средства от
сметка с IBAN ********************, с източник
вноски от трето лице, в разплащателна сметка в
левове с IBAN BG******************** в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
сумата в размер 3063,73 евро, равняваща
се на 5992,14 лв., представляваща вноска от
титуляря по свободен депозит в евро с IBAN
BG******************** в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
сумата в размер 2100 евро, равняваща се на
4108,40 лв., трансферирана от сметка с IBAN
BG ********************, с източник вноска от
трето лице, в свободен депозит в евро с IBAN
BG******************** в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
сумата в размер 241,15 евро, равняващи се
на 471,60 лв., представляваща начислени лихви
по сметка с IBAN ******************** и трансферирана по свободен депозит в евро с IBAN
BG******************** в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
сумата в размер 148 276 лв., представляваща
вноски от трети лица по сметка с IBAN BG
******************** в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
сумата в размер 25 082,92 лв., представляваща вноски от титуляря по сметка с IBAN
BG1******************** в „Банка ДСК“ – АД;
сумата в размер 74 027,55 лв., представляваща част от постъпили суми от трети лица по
сметка с IBAN BG******************** в „Банка
ДСК“ – АД;
сумата в размер 16 910 лв., трансферирана от
сметка с IBAN BG********************, с източник вноска от трето лице, в срочен влог е IBAN
BG38********************** в „Банка ДСК“ – АД;
сумата в размер 12 349,53 лв., представляваща
вноски по сметка, обслужваща кредитна карта
№ 5414942578538018 в „Юробанк България“ – АД;
сумата в размер 1074,09 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка с IBAN BG
******************** в „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД;
сумата в размер общо 1389,81 лв., представляваща вноски по сметка IBAN BG ********************
в „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД;
сумата в общ размер 1708,50 лв., представл я ва ща вноск и по сме т к а с I BA N BG 83
******************** в „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД;
сумата в размер общо 16 974,56 лв., представ
ляваща вноски за обслужване на кредитна карта
MASTERCARD STANDARD в „ОББ“ – АД;
сумата в размер 41 000 лв., представляваща
вноски от трето лице по спестовна сметка в левове с IBAN BG ******************** в „Централна
Кооперативна банка“ – АД;
сумата в размер 1130 лв., представляваща вноски за обслужване на Договор за кредит CARD13132689/21.04.2016 г. в „БНП Париба Пърсънъл
Файненс С.А.“, клон България;
сумата в размер 9961,27 лв., представляваща
вноски за обслужване на Договор за паричен
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кредит PLUS-10293525/8.08.2013 г. в „БНП Париба
Пърсънъл Файненс С.А.“, клон България;
сумата в размер общо 9365,71 лв., представ
ляваща вноски за обслужване на кредит PLUS10594876/17.02.2014 г. в „БНП Париба Пърсънъл
Файненс С.А.“, клон България;
сумата в размер общо 5929,96 лв., представ
ляваща вноски за обслужване на кредит PLUS10594876/12.01.2016 г. в „БНП Париба Пърсънъл
Файненс С.А.“, клон България;
Или общо от нея на посочените основания
сума в размер 405 367,04 лв.
Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото, чието
отнемане се иска, в двуседмичен срок от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“, предмет на искането за отнемане,
както и за датата, на която се насрочва първото
заседание по делото – 22.02.2022 г. – 15 ч.
6792
Ямболският окръжен съд, гражданско отделение, I състав, на основание чл. 153, ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНПИ) уведомява, че има образувано гр. д.
№ 278/2021 г. по описа на ЯОС въз основа на
постъпило мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
срещу: Мирослав Николов Николов с постоянен
адрес: гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол,
ул. Граф Игнатиев № 70, вх. Б, ет. 1, ап. 25, и
настоящ адрес: София, ж.к. Гоце Делчев № 37,
вх. Б, ет. 3, ап. 32, за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност
174 492,11 лв., както следва:
От Мирослав Николов Николов на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 100 лв:
100 дружествени дяла от капитала на „М енд
В Консултинг“ – ООД, ЕИК 202346088, всеки
един от тях с номинал 1 лв.
От Мирослав Николов Николов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 174 392,11 лв.:
сумата в размер 12 лв., представляваща непреоб
разуван остатък от постъпили суми по спестовна
смета в евро с IBAN BG33КОRР92204441899201 в
„Корпоративна търговска банка“ – АД;
сумата в размер 6466,89 лв., представляваща
извършени вноски от доверяваното лице по срочен
депозит в левове с IBAN BG96IORТ81302002026700
в „Инвестбанк“ – АД;
сумата в размер 132 097,51 лв., представ
л я ва щ а пол у чен а с у ма о т сме т к а с I BA N
BG33КОRР92204441899201 по срочен депозит в
левове с IBAN BG96IORТ81302002026700 в „Инвестбанк“ – АД;
сумата в размер 3037,92 лв., представляваща
платена лихва по срочен депозит в левове с IBAN
BG96IORТ81302002026700 в „Инвестбанк“ – АД;
сумата в размер 28,49 евро с левова равностойност 55,72 лв., представляваща направени вноски
от проверяваното лице по разплащателна сметка
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в евро с IBAN BG43FINV915010EUR0DGA8 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД;
сумата в размер 337,23 евро с левова равнос 
тойност 659,56 лв., представляваща погасителни
вноски по разплащателна сметка кредитна карта
в евро с IBAN BG98FINV91501004073007* в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
су мата в размер 10 419 л в., п редс та вл яваща погасителни вноски по разплащателна
сметка кредитна карта в левове с IBAN BG18
FINV915010BGN0UZAK в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
сумата в размер 1034,94 евро с левова равно
стойност 2024,17 лв., представляваща извършен
превод към трето лице по срочен депозит в евро
с IBAN BG13FINV91502014964596 в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
сумата в размер 6765,15 евро с левова равно
стойност 13 231,48 лв., представляваща изтеглени
на каса средства по срочен депозит в евро с IBAN
BG91FINV91502015204140 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
сумата в размер 6016,30 лв., представляваща
изтеглени средства на каса по свободен депозит в
левове с IBAN BG66FINV91502014964612 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
сумата в размер 371,56 лв., представляваща
платена лихва по свободен депозит в левове с
IBAN BG66FINV91502014964612 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
Съгласно Определение № 302 от 14.10.2021 г.
по гр. д. № 278/2021 г. по описа на Ямболския
окръжен съд съдът определя двумесечен срок
считано от датата на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“, в който заинтересованите
лица могат да предявят своите претенции върху
имуществото, предмет на иска, като предявят
претенциите си пред Окръжния съд – Ямбол.
Гражданско дело № 278/2021 г. по описа на
Ямболския окръжен съд е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.02.2022 г.
от 9,30 ч.
6691
Софийският градски съд, I гр. отделение, 9
състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ
уведомява, че има образувано гр. д. № 11075/2020 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу:
1. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Григор Стефанов
Григоров:
– Сумата в размер 8200 лв., получена от
продажбата на МПС – лек автомобил, марка
„Мерцедес“, модел „С320“, с ДНК № СА6986НК,
р а м а № W D B 2 2 0 0 6 51 A 0 0 6 7 2 3 , д в и г а т е л
№ 1129443033278, цвят – сив металик, дата на
първа регистрация 15.01.1999 г., тъй като не
е установен законен източник на средства за
придобиването му.
– Сумата общо в размер 9028,26 лв., изтеглена на каса от стандартен депозит сметка в
левове № IBAN BG53UNCR70002522325521 при
„УниКредит Булбанк“ – АД, от проверяваното
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лице, тъй като не е установен законен източник
на средства за придобиването є.
– Сумата общо в размер 6407,66 лв., изтеглена на каса от разплащателна сметка в левове
№ IBAN BG51STSA93000024450835 при „Банка
ДСК“ – АД, от проверяваното лице, тъй като
не е установен законен източник на средства за
придобиването є.
– Сумата общо в размер 90 002,76 лв., изтеглена на каса от срочен депозит сметка в левове
№ 24456155 при „Банка ДСК“ – АД, от проверяваното лице, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването є.
– Сумата общо в размер 8495 лв., изтеглена на
каса от срочен депозит сметка в левове № IBAN
BG32FINV91502014669665 при „ПИБ“ – АД, от
проверяваното лице, подлежи на отнемане в полза
на държавата от Григор Стефанов Григоров, тъй
като не е установен законен източник на средства
за придобиването є.
– Сумата общо в размер 20 328,41 лв., изтеглена
на каса от срочен депозит сметка в левове № IBAN
BG16FINV91502014797702 при „ПИБ“ – АД, от
проверяваното лице, подлежи на отнемане в
полза на държавата от Григор Стефанов, тъй като
не е установен законен източник на средства за
придобиването є.
– С у мата общо в размер 116 021,24 л в.,
изтеглена на каса от срочен депозит сметка в
левове № IBAN BG82FINV91502016133756 при
„ПИБ“ – АД, от проверяваното лице, подлежи
на отнемане в полза на държавата от Григор
Стефанов Григоров, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването є.
– Сумата общо в размер 102 576,50 лв., внесена
на каса по разплащателна сметка в левове № IBAN
BG93UNCR70001520079382 при „УниКредит Булбанк“ – АД, от проверяваното лице, подлежи на
отнемане в полза на държавата от Григор Стефанов Григоров, тъй като не е установен законен
източник на средства за предоставянето є.
2. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Григор Стефанов
Григоров и Малина Найденова Григорова:
– Сумата в размер 18 900 лв., получена от
продажбата на МПС – лек автомобил, марка
„БМВ“, модел „Х5“, с ДНК № СА2482РВ, рама
№ WBAFB31080LG95024, двигател № 448S252512320,
цвят – син металик, дата на първа регистрация
15.11.2000 г., тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.
– Сумата в размер 27 600 лв., представляваща
пазарната стойност на недвижим имот: урегулиран поземлен имот I-309, кв. 44, по плана на с.
Гълъбовци, община Сливница, област Софийска, с
площ 440,00 кв.м, при граници на имота по скица:
улица о.т. 158 – о.т. 159, улица о.т. 158 – о.т. 161,
УПИ ІІІ-319 и УПИ III-308, заедно с построената
в имота стопанска постройка със застроена площ
40,00 кв.м към датата на отчуждаване, тъй като
не е установен законен източник на средства за
придобиването му.
– Сумата в размер 3100 лв., получена от продажбата на МПС, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването му.
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– Сумата в размер 5800 лв., получена от продажбата на МПС – лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, с ДНК № СА8830РТ, рама
№ WVWZZZ7MZTV017569, двигател № ADY132098,
цвят – червен металик, дата на първа регистрация
21.12.1995 г., тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.
– Сумата в размер 15 500 лв., получена от
продажбата на лек автомобил, марка „Мерцедес“,
модел „С 350 Блутек 4“, с ДНК № СА1999ХР, рама
№ WDD2221331A082055, двигател № 64286741585847,
цвят – син, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.
– Сумата в размер 23 100 лв., получена от
прода жбата на МПС – лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 500“, с ДНК № СА
2852ТТ, рама № WDD2211861A095709, двигател
№ 27396830088319, цвят – черен, дата на първа
регистрация 30.10.2006 г., тъй като не е установен
законен източник на средства за придобиването му.
3. На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Григор Стефанов Григоров
и Малина Найденова Григорова:
– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „Х6 3.0Д“,
с ДНК № С2233ТН, рама № WBAFG61020LW53013,
двигател № 306D320937046, цвят – бял, тъй като
не е установен законен източник на средства за
придобиването му. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 27 000 лв.
4. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Малина Найденова
Григорова с цена на иска в размер 20 141,41 лв.:
– Сумата общо в размер 3000 лв., изтеглена от Малина Найденова Григорова на каса и
ATM от разплащателна сметка в левове № IBAN
BG77BPBI7941057550901 при „Юробанк България“,
тъй като не е установен законен източник на
средства за придобиването є.
– Сумата общо в размер 17 141,41 лв., изтеглена от Малина Найденова Григорова на каса
от свободен депозит сметка в левове № IBAN
BG08FINV91502016295526 при „ПИБ“ – АД, тъй
като не е установен законен източник на средства
за придобиването є.
Съгласно определение от 23.09.2021 г. по гр. д.
№ 11075/2020 г. по описа на СГС, I ГО, 9 състав,
съдът определя едномесечен срок, считано от
датата на обнародване на обявлението, в който
трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет
на отнемане, могат да встъпят в делото, като
предявят претенциите си пред СГС.
Гражданско дело № 11075/2020 г. по описа на
СГС, I ГО, 9 състав, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 10.03.2022 г. от
15,30 ч.
6717
Софийският градски съд разпуска на основание чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗПП политическа партия
„Български земеделски народен съюз – единен“,
рег. по ф. д. № 3134/1990 г. на СГС, VI-12 състав,
със седалище: София, р-н „Средец“, ул. Христо
Белчев № 50, партер, ап. 22.
6817
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Председателят на ПП ГПБЛ – София,
на основание чл. 28, ал. 3, т. 3 от устава на
ПП ГПБЛ, въз основа на решение на СГС от
28.10.2021 г. по ф. д. № 2/2021 г. и свое решение
от 2.11.2021 г. свиква извънреден Национален
конгрес на ПП ГПБЛ на 22.11.2021 г. от 11 ч.
посредством телеконферентна връзка с оглед
епидемичната обстановка в страната – чрез платформа за отдалечени събирания livewebinar.com,
при следния дневен ред: 1. подаване на оставка
от заемащия временно длъжността председател
на ПП ГПБЛ – Константин Качулев, съгласно
чл. 40, ал. 1, т. 1 от устава; 2. освобождаване на
председателя от Национален конгрес съгласно
чл. 29, т. 2 от устава; 3. избор на нов председател
на ПП ГПБЛ съгласно чл. 29, т. 2 от устава; 4.
освобождаване на подалите оставка пред Изпълнителния съвет членове на Националния съвет
съгласно чл. 29, т. 3 от устава; 5. избор на нови
членове на Националния съвет съгласно чл. 29,
т. 3 от устава. Националният конгрес се състои
съгласно устава от всички членове, т.к. към
датата на обявяване на поканата за насрочване
на Извънреден конгрес броят на членовете не
е по-голям от 1000. Конгресът е законен, ако
присъстват повече от половината от членовете
(или делегати, в случай че членската маса е над
1000 души), като присъствието им се регистрира
в присъствен списък. При липса на кворум заседанието на извънредния 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.
6759
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза Фондация
„За Оборище“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.12.2021 г. в
18 ч. в София 1504, район „Оборище“, ул. Проф.
Асен Златаров № 10, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет на Фондация „За
Оборище“ за дейности през 2021 г.; 2. приемане
на нови членове на сдружението; 3. промяна
на членовете на управителния съвет (УС); 4.
промени в устава на сдружението; 5. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 20 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6794
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по фигурно пързаляне Левски“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 3 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на членовете на 14.12.2021 г. в 17 ч. в седалището
на сдружението: София, район „Младост“, ж.к.
Младост 1А, бл. 501, вх. 3, ап. 68, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
сдружението за 2020 г.; 2. приемане на финансов
и счетоводен отчет на сдружението за 2020 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
УС за дейността им през предходни периоди;
4. освобождаване на членовете на сдружението
поради изтичане на мандата им; 5. избор на нов
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управителен съвет на сдружението; 6. констатиране
на отпадане на членове на сдружението поради
невнасяне на установените имуществени вноски
под формата на членски внос и поради неучастието им в дейността на сдружението; 7. промяна
на устава на сдружението; 8. разни. Проектът за
промяна на устава на сдружението е на разположение на желаещите да се запознаят с него при
председателя на УС на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе на следващия ден, на
същото място и час на провеждане и при същия
дневен ред, като се счита за законно независимо
от присъстващите членове на сдружението.
6858
1. – Управителният съвет на сдружение „Цанко Церковски – Бъдеще“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свик ва извънредно общо
събрание на 23.12.2021 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението в София, р-н „Кремиковци“,
кв. Сеславци, ул. Цанко Церковски № 31, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
прекратяване на дейността на сдружение „Цанко
Церковски – Бъдеще“; 2. вземане на решение
за извършване на ликвидация на сдружението; 3. вземане на решение да бъде променена
фирмата на сдружението: от сдружение „Цанко
Церковски – Бъдеще“ – на сдружение „Цанко
Церковски – Бъдеще“ – в ликвидация“; 4. вземане на решение за назначаване на ликвидатор
на сдружението; 5. овластяване на лице, което
да заяви за вписване в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията настъпилите
в сдружението промени. При липса на кворум
съгласно чл. 29, ал. 2 от устава на сдружението
и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
един час по-късно същия ден – в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6747
1. – Управителният съвет на Организация
на Таласемиците в България (ОТБ), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от
29.10.2021 г. свиква общо изборно събрание на
30.12.2021 г. в 14 ч. в София, ж. к. Студентски
град, бл. 34А, aп. 118, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на сдружението; 2. финансов
отчет на сдружението за 2020 г. и целия мандат
на настоящия управителен съвет; 3. избор на
нов управителен съвет; 4. промяна на устава на
сдружението; 5. обсъждане и приемане на програма за развитие и бюджет на сдружението; 6.
разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от
устава на ОТБ при липса на кворум събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред, ако присъстват не помалко от десет членове. Ако присъстващите са
по-малко от десет, то управителният съвет ще
насрочи ново общо изборно събрание.
6748
1. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на ветераните от българската гражданска авиация“ – София, на основание чл. 26, ал. 1 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.01.2022 г.
в 11 ч. на адрес: Клуб на авиацията на Летище
София, Терминал 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклад за дейността на сдружение
„Съюз на ветераните от българската гражданска
авиация“ за периода 2018 – 2021 г.; 2. приемане на
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финансов отчет за дейността през 2018 – 2021 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на УС за
отчетния период; 4. приемане на промени в устава
на СВ БГА; 5. освобождаване на досегашните и
избор на председател, председател и членове на
ревизионната комисия и почетен председател
на СВ БГА; 6. приемане на бюджет за 2022 г.; 7.
разни. При липса на кворум събранието ще бъде
отложено с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред, като така проведеното
ОС е законно независимо от броя на присъстващите. Всички материали и предложения във
връзка със свикването и провеждането на ОС се
намират на адреса на управление на сдружението
и ще бъдат предоставени на всеки член, заявил
желание за това.
6797
1. – Съветът на Камарата на частните съдебни
изпълнители – София, на основание чл. 48, ал. 2
и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители
свиква редовно общо събрание на 29.01.2022 г. от
10 ч. в София, „Парк-хотел Витоша“, конферентна
зала „Витоша“. Събранието ще се проведе при
стриктно спазване на всички противоепидемични
мерки, наложени от правителството на Република
България поради пандемията COVID-19, и ще
протече при следния дневен ред: 1. приемане
на годишен отчет за дейността на Камарата на
частните съдебни изпълнители за 2021 г.; 2. приемане на бюджет за 2022 г. При липса на кворум
на основание чл. 49, ал. 1 от ЗЧСИ събранието
ще се проведе в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
6699
1. – Управителният съвет на СНЦ „Крез рали
тийм“, Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 18 от устава на сдружението свиква общо
събрание на членовете си на 11.01.2022 г. от 13 ч. в
Пазарджик, ул. Гаврил Кръстевич № 34, при следния дневен ред: 1. обсъждане на предложението на
УС за прекратяване на сдружението и обявяването
му в ликвидация; 2. освобождаване от длъжност
и отговорност на УС и председателя на сдружението; 3. вземане на решение за прекратяване на
сдружението чрез ликвидация; 4. определяне срок
на ликвидация; 5. избор на ликвидатор. При липса
на необходимия кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на сдружението събранието се отлага с един час на същото място и при
същия дневен ред и може да се проведе, колкото
и членове да се явят.
6776
1. – Управителният съвет на Клуб по лека
атлетика „Спартак“ – гр. Койнаре, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и с решение на УС от
4.10.2021 г. свиква общо отчетно-изборно събрание
на 20.01.2022 г. от 17 ч. в сградата на спортна
зала – стадион „Спартак“, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на клуба за
периода на управление 2017 – 2021 г.; 2. отчетен
доклад на контролната комисия; 3. избор на ръководни органи; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден от 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
6848
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95. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Силистра, на основание чл. 81 от Закона
за адвокатурата свиква годишно отчетно-изборно
събрание на колегията на 29 и 30.01.2022 г. от
9 ч. в сградата на Адвокатската колегия – Силистра, ул. Стефан Караджа № 19, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на съвета на
колегията през 2021 г. и вземане на решения по
него; 2. доклад на контролния съвет за проверка
на финансовата дейност на САК през 2021 г.; 3.
отчет на дисциплинарния съд за 2021 г.; 4. приемане бюджет на съвета на колегията за 2022 г.;
5. определяне броя на членовете на адвокатския
съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и
избиране на адвокатски съвет, председател на
адвокатския съвет, контролен съвет, дисцип
линарен съд и председател на дисциплинарния
съд; 6. избор на делегати за общо събрание на
адвокатите; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове. Определя се
дата за допълнителен избор на органи на колегията – 5.02.2022 г. Поканват се всички членове
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на колегията да участват в събранието лично
или чрез писмено упълномощен представител.
6799
8. – Съветът на Адвокатската колегия – Стара
Загора, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на 29 и
30.01.2022 г. от 9 ч. в заседателната зала на Адво
катската колегия – Стара Загора, ул. Пазарска
№ 35, ет. 2, Стара Загора, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на САК през 2021 г.; 2.
финансов отчет на САК за 2021 г.; 3. доклад на
контролния съвет за упражняване на бюджета и
стопанисване на имуществото на АК през 2021 г.;
4. отчет на дисциплинарния съд за 2021 г.; 5.
разисквания по отчетите; 6. приемане на бюджет
на САК за 2022 г.; 7. разни; 8. определяне броя
на членовете на адвокатския съвет, контролния
съвет и дисциплинарния съд и избор на адвокатски съвет и неговия председател, контролен
съвет, дисциплинарен съд и неговия председател
и на делегати за общото събрание на адвокатите
в страната. На основание чл. 81, ал. 4 от Закона
за адвокатурата при липса на кворум събранието ще се проведе същия ден на същото място
от 10 ч. независимо от присъстващите членове.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2021 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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