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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393
ОТ 22 НОЕМВРИ 2021 Г.

за определяне на условията, критериите, реда
и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в
един от следните кодове по Класификацията
на икономическите дейности (КИД-2008) на
Националния статистически институт 55, 56,
79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч л. 1. На п редп ри я т и я та о т т у рист иче ск и я с ек т ор, у п ра ж н я ва щ и дей но с т в
един от следните кодове на ниво детайлност група и клас по К ласификацията на
икономическ ите дейности (К ИД-2008) на
Националния статистически инстит у т: за
„Хотелиерство“ – КОД: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9;
за „Рест оран т ьорс т во“ – КОД: 56.1, 56.2 ,
56.3; за „Туроператорска дейност“ – КОД:
79.1, 79.9; за „Организиране на конг реси
и т ърговск и изложени я“ – КОД: 82.3; за
„Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.9; за „Експлоатация на зали за
представления“ – КОД: 90.04; за „Дейности,
свързани с развлечени я и отдих“ – КОД:
93.2; за „Поддържане на добро физическо
състояние“ – КОД: 96.04, които са засегнати
от спад на оборота без ДДС през 2020 г. с
най-малко 30 на сто в сравнение с реализирания оборот без ДДС през 2019 г., се
предоставят безвъзмездни средства в общ
размер до 30 000 000 лв. за осигуряване на
ликвидност за преодоляване на последствията
от негативното икономическо въздействие
от COVID-19.
Чл. 2. (1) Мярката представлява схема
за държавна помощ под формата на преки
безвъзмездни средства съгласно т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ
в подкрепа на икономиката в условията на
сегашния епидемичен взрив от COVID-19,
приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и
нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020)
3156, приети съответно на 3 април 2020 г.
и на 8 май 2020 г., C (2020) 4509 от 29 юни
2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г.
и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г., и е със
срок на действие до 31 декември 2021 г.
(2) Средствата се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на

помощта с вътрешния пазар въз основа на
чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора
за функционирането на Европейския съюз.
Чл. 3. (1) Бюджетът по настоящата схема
е в общ размер до 30 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят
на пропорционален принцип спрямо броя
на подадените заявления за подпомагане и
реализирания оборот без ДДС през 2019 г.,
но не повече от 20 на сто от реализирания
оборот без ДДС през 2019 г., като индивидуален максимален размер за допустимите
кандидати в туристическия сектор.
Чл. 4. А дминистратор на държавната помощ съгласно чл. 9 от Закона за държавните
помощи е министърът на туризма.
Чл. 5. (1) Получателите на помощта са
предприятия и те са длъжни да поддържат
счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции
и факти при спазване на изискванията за
съставяне на документи съгласно Закона за
счетоводството.
(2) Безвъзмездната финансова помощ по
процедурата не може да се натрупва за същите разходи с всякаква друга държавна/
минимална помощ.
Чл. 6. (1) Допустими кандидати от туристическия сектор по мярката са:
1. предприятия от туристическия сектор,
които осъществяват дейност (основна и/
или допълнителна) в един от допустимите
кодове по чл. 1;
2. предприятия, които имат спад на оборота без ДДС за 2020 г. с най-малко 30 на
сто спрямо реализирания оборот без ДДС
през 2019 г.;
3. предприятие, което има регистрация
за осъществяване на съответната дейност
(основна и/или допълнителна), когато за
същата се изисква регистрация съобразно
нормативен акт и попада в един от кодове
по чл. 1;
4. предприятия, които към 31 декември
2019 г. са средни или големи предприятия и
към 31 декември 2019 г. не са в затруднено
положение (по смисъла на Общия регламент
за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от
17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния
пазар в приложение на членове 107 и 108
от Договора (OB, L 187/1 от 26 юни 2014 г.);
5. предприятия, които към 31 декември
2019 г. са микро- или малки предприятия и
към 31 декември 2019 г. са били в затруднено
положение, но не са обект на процедура по
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колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за
оздравяване или помощ за преструктуриране;
6. предприятия, които са регистрирани
преди 1 януари 2019 г.;
7. предприятия, реализирали оборот над
500 лв. за 2018 г. и над 500 лв. за 2019 г.
(2) Недопустими кандидати по мярката са:
1. предприятия, които имат задължения
за данъци и задъл ж ителни осиг у рителни
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
към държавата, към Столичната община или
общината по седалище на предприятието
(когато седалището е различно от Столичната
община) преди 1 януари 2020 г., установени
с влязъл в сила акт на компетентен орган,
освен ако не са отсрочени, разсрочени или
обезпечени;
2. предприятие, което извършва дейност
в селскостопанския сектор, секторите на
рибарството и аквакултурите;
3. предприятие, което е в производство
по несъстоятелност или ликвидация, както
и обявено в несъстоятелност;
4. предприятие, което е получавало помощ
и същата е обявена за незаконосъобразна
и несъвместима с общия пазар или не е
възстановило помощта, обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар.
(3) Максималният размер на държавната
помощ по отношение на всеки един допуснат
кандидат не може да надвишава най-ниската
стойност от между следните стойности:
1. стойността от пропорционално разпределяне до тяхното усвояване спрямо броя на
одобрените кандидати и реализирания оборот
без ДДС през 2019 г. за всеки кандидат, и
2. стойността на 20 на сто от реализирания оборот без ДДС през 2019 г. за всеки
кандидат, и
3. стойността от 3 520 494,00 лв. (1 800 000
евро) на ниво група свързани предприятия,
като всички използвани стойности трябва да
бъдат в брутно изражение преди облагане с
данъци или други такси.
(4) Стойността по ал. 3 отчита и се кумулира с всички получени помощи по Временната рамка за мерки за държавна помощ
в подкрепа на икономиката в условията на
сегашния епидемичен взрив от COVID-19,
всички полу чени помощи de minimis и с
помощите, получени в съответствие с регламентите за групово освобождаване.
Чл. 7. (1) В срок до 10 дни от отварянето
на схемата по чл. 2, ал. 1 в Системата за
у правление на националните инвестиции
(СУНИ) кандидатите попълват и подават
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по електронен път уеб базиран формуляр за
кандидатстване.
(2) Формулярът следва да бъде подписан
с квалифициран електронен подпис (КЕП),
издаден от доставчик на к ва лифицирани
електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014, от лицето, което към датата на
кандидатстването представлява кандидата.
(3) В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически
лица, формулярът се подписва с КЕП от
всяко от тях.
(4) Във форм ул я ра за кан ди датст ване
по ал. 1 се попълват следните данни и се
декларира, че:
1. данни за правото/регист раци ята за
осъществяване на дейност (основна и/или
допълнителна) в един от следните кодове на
ниво детайлност група и клас по КИД-2008
съгласно чл. 1;
2. данни за реализирания оборот без ДДС
за 2018 г., от дейност за подпомагане по т. 1;
3. данни за реализирания оборот без ДДС
за 2019 г., от дейност за подпомагане по т. 1;
4. данни за реализирания оборот без ДДС
за 2020 г., от дейност за подпомагане по т. 1;
5. данни за основната/допълнителната
икономическа дейност за 2019 и 2020 г. съгласно КИД-2008 на Националния статистически институт;
6. данни за сметка на кандидата, по която
да бъдат преведени средствата;
7. данни за статута на предприятието за
2019 и 2020 г. (микро-, малко, средно, голямо);
8. данни за получени държавни помощи
само в случай че предприятието е получавало
държавна и/или минимална помощ за период
от три последователни години, включително
до датата на деклариране, като представляващият дружеството посочва:
а) схемата за държавна/минимална помощ,
по която е получено финансиране;
б) размера на получените средства;
в) периода, за който се отнасят получените средства;
9. предприятието не извършва дейност
в селскостопанския сектор, секторите на
рибарството и аквакултурите, изложени в
т. 23 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в
условията на сегашния епидемичен взрив
от COVID-19;
10. представляваното от кандидата юридическо лице не е в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и че не
е обявено в несъстоятелност;
11. представляваното от кандидата предприятие (както и на ниво група) към 31 де-
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кември 2019 г. не е в затруднено положение
(по смисъла на Общия регламент за групово
освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент
(ЕС) № 651/2014 на Комисията), а именно:
a) не е акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно
дружество с акции, кооперация или друго
дру жество по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (освен ако е МСП, което
съществува по-малко от три години), чийто
записан акционерен капитал е намалял с
повече от половината пора ди нат ру пани
загуби и при приспадането на натрупаните
загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от
собствения капитал на дружеството) не се
стига до отрицателен кумулативен резултат,
който надхвърля половината от записания
акционерен капитал на дружеството;
б) не е събирателно дружество, командитно дружество или друго дружество по
Приложение II към Директива 2013/34/ЕС
(освен ако е МСП, което съществува по-малко от три години), чийто капитал, вписан в
баланса на дружеството, е намалял с повече
от половината поради натрупани загуби;
в) не е предприятие, което е в процедура
по несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да
бъде обект на такава процедура по искане
на неговите кредитори;
г) не е предпри ятие, което е пол у чило помощ за оздравяване и все още не е
възстановило заема или не е прекратило
гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за
преструктуриране;
12. представляваното от кандидата дружество е микро- или малко предприятие
(по смисъла на приложение I към Общия
регламент за групово освобождаване), което
към 31 декември 2019 г. е било в затруднено
положение, при условие че:
а) не е предпри ятие, което е пол у чило помощ за оздравяване и все още не е
възстановило заема или не е прекратило
гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за
преструктуриране;
б) не е предприятие, което е в процедура
по несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да
бъде обект на такава процедура по искане
на неговите кредитори;
13. представляваното от кандидата предприятие, както и предприятията, с които то
формира група предприятия, не е получавало
държавна/минимална помощ:
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а) която е обявена за незаконосъобразна
и несъвместима с общия пазар и по която
не е изпълнено разпореждане за възстановяването є;
б) която, заедно с помощта, за която се
кандидатства, надхвърля 3 520 494,00 лв.
съгласно максимално допустимия лимит по
параграф 22, т. 1 от Временна рамка за мерки
за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен
взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г.
(C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020)
2215 и C (2020) 3156, приети съответно на
3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., 29 юни
2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г.
и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г.;
14. на основание чл. 26, ал. 2 и чл. 27,
ал. 5 от Закона за статистиката, чл. 5, ал. 2
от Закона за ограничаване на административното рег улиране и админист ративни я
контрол върху стопанската дейност и чл. 20,
§ 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на
Европейск и я парламен т и на С ъвета о т
11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отм яна на Регламент (ЕО,
Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на
поверителна статистическа информация на
Статистическата служба на Европейските
общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на
Съвета относно статистиката на Общността и
на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета
за създаване на Статистически програмен
комитет на Европейските общности (ОВ, L
087, 31 март 2009 г., стp. 164):
а) кандидатът дава съгласието си Националният статистически институт (НСИ) да
предостави на Министерството на туризма
следните данни от Годишния отчет за дейността за 2018, 2019 и 2020 г. на управляваното/представляваното от него предприятие
с цел извършване на документална проверка
на декларираните обстоятелства за целите
на настоящата схема:
аа) КИД на икономическата (основна и
допълнителна) дейност;
бб) счетоводен баланс (индивидуален) за
2018, 2019 и 2020 г.;
вв) отчет за приходите и разходите, съдържащ и справка за приходите и разходите
по видове и икономически дейности, за 2018,
2019 и 2020 г.;
гг) отчет за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд за
2018, 2019 и 2020 г.;
б) кандидатът дава съгласието си предоставените от НСИ данни да бъдат разпространявани/публикувани в докладите по
изпълнение на схемата за държавна помощ.
Чл. 8. (1) Подадените формуляри се разглеждат от комисия, съставена от длъжностни
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лица и външни експерти, определени със
заповед на минист ъра на т у ризма, която
извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на безвъзмездните
средства съгласно законовите изисквания.
За наличието или липсата на съответствие
се изготвя протокол на комисията.
(2) В случай на нередовност и/или непълнота на представените документи кандидатът
се уведомява чрез СУНИ. В уведомлението
се дава срок от 7 дни за отстраняване на
нередовностите и/или за предоставяне на
допълнителна информация към подадения
формуляр за кандидатстване. А дминистративният орган може да изисква само веднъж
отстраняване на нередовности или предоставяне на допълни телна информаци я по
подаденото заявление.
(3) В срок до 14 дни от представянето на
протокола от комисията по ал. 1 министърът на туризма се произнася със заповед
за одобрение или отказ от предоставяне на
безвъзмездните средства. Заповедта се връчва
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс чрез СУНИ.
(4) Със заповедта на министъра на туризма по ал. 3 се предоставят средствата по
схемата за държавна помощ в съответствие с
чл. 11 и 16 от Закона за държавните помощи.
(5) Средствата по схемата за държавна
помощ се изплащат по сметката, посочена от
кандидата във формуляра за кандидатстване.
(6) Заповедта за отказ за предоставяне
на безвъзмездните средства се връчва през
СУНИ и подлежи на обжалване по реда на
А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Чл. 9. В срок до шест месеца от датата на
заповедта за предоставяне на помощта предприятията оповестяват в системата СУНИ
отчетните документи като доказателство за
усвояване на получените средства.
Чл. 10. Министерството на туризма води
регистър на отпуснатите средства по образец,
утвърден със заповед на министъра на туризма. Регистърът се публикува на страницата
на Министерството на туризма в интернет.
Чл. 11. (1) Предварителният контрол по
схемата за държавна помощ се извършва от
министъра на туризма.
(2) Източници на информацията за извършване на предварителни я конт рол са
Националният туристически регистър, Националният статистически институт, Националната агенция за приходите, Столичната
о бщ и на и о бщ и нат а по р ег ис т ра ц и я на
предприятието. При несъответствие между
декларираните от кандидата данни и източниците на информация, изброени по-горе,
вторите се приемат за достоверни.
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(3) Последващият контрол се извършва
по реда на Закона за държавната финансова
инспекция.
(4) Усвояването на помощта ще се счита
за неправомерно, когато:
1. не се спазва принципът за недопускане
под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства,
печалбата подлежи на възстановяване;
2. при наличие на двойно финансиране
на отчетените разходи получената безвъзмездна помощ подлежи на възстановяване,
включително начислената законна лихва.
Чл. 12. (1) Възстановяването на неправомерно предоставена и получена държавна
помощ се извършва съгласно Закона за държавните помощи и Правилника за прилагане
на Закона за държавните помощи.
(2) Неправомерно предоставената държавна помощ подлежи на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
Допълнителна разпоредба
§ 1. За целите на настоящата схема за
държавна помощ:
1. „Реализиран Оборот“ – Оборот или Реализиран оборот за едно предприятие е сумарната стойност на процента, с който участва
съответният допустим по схемата КОД по
КИД-2008 (За „Хотелиерство“ – КОД: 55.1,
55.2, 55.3, 55.9; За „Ресторантьорство“ – КОД:
56.1, 56.2, 56.3; За „Ту роперат орска дейност“ – КОД: 79.1, 79.9; За „Организиране
на конгреси и търговски изложения“ – КОД:
82.3; За „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.9; За „Експлоатация
на за ли за представлени я“ – КОД: 90.04;
За „Дейности, свързани с развлечени я и
о тд и х“ – КОД: 93.2; За „Под д ърж а не на
добро физическо състояние“ – КОД: 96.04)
във формирането на стойността, отразена
в КОД 15100 от приходната част на Отчета
за приходите и разходите на предприятието
(ОПР) за съответната година, и получения
процент, умножен по стойността, отразена
в КОД 15100 от приходната част на Отчета
за приходите и разходите на предприятието
(ОПР) за съответната година.
2. „Предприятие в затруднено положение“ – съгласно дефиницията на чл. 2, т. 18
от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.
3. „Свързани предпри яти я“ – съгласно
дефиницията на чл. 3, т. 3 от Приложение 1
на Регламент (ЕС) № 651/2014 г.
4. „Микро-, ма лк и и средни предприяти я (МСП)“ – съгласно дефиници ята на
чл. 2 от Приложение 1 на Регламент (ЕС)
№ 651/2014 г.
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5. „К ва л ифи ц и ра н елек т ронен под п ис
(КЕП)“ е КЕП към датата на кандидатстване
с титуляр и автор – физическото лице, което
е официален представител на кандидата, или
КЕП с титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай
следва да е официалният представител на
предприятието-кандидат.
6. „Реализирана печалба“ – по смисъла
на чл. 192, параграф 2 от Регламент (ЕС,
Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС)
№ 1 3 0 9/ 2 01 3 , ( Е С ) № 1 316/ 2 01 3 , ( Е С )
№ 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение
№ 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012.
7. „Помощи de minimis“ – Помощта се
определя съгласно дефинициите, дадени в
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г. относно прилагането
на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз за помощ
de minimis (ОВ, L 352, 24 декември 2013 г.,
стр. 1), Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз за помощ
de minimis в селскостопанския сектор (ОВ, L
352, 24 декември 2013 г., стр. 9), Регламент
(ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април
2012 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към de minimis помощ,
предоставена на предприятия, предоставящи
услуги от общ икономически интерес (ОВ,
L 114 от 26 април 2012 г., стр. 8).
8. „Помощи за съвместими с вътрешния
пазар“ – съгласно дефинициите на Регламент
(ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни
2014 г. за обявяване на определени категории при прилагане на членове 107 и 108 от
Договора (Общ регламент за групово освобождаване), Регламент (ЕО) № 702/2014 на
Комисията от 25 юни 2014 г. за обявяване
на определени категории помощи в селскостопанския и горския сектор и в селските
райони, съвместими с вътрешния пазар при
прилагане на членове 107 и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз
(ОВ, L 193, 1 юли 2014 г., стр. 1).
9. „Помощи, пол у чени в съответствие
с регламентите за г ру пово освобож даване“ – Регламен т (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на
някои категории помощи за съвместими с
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вътрешния пазар в приложение на членове
107 и 108 от Договора (Общ регламент за
г ру пово освобож даване), Регламент (ЕО)
№ 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г.
относно деклариране на някои категории
помощи в секторите на селското и горското
стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на
членове 107 и 108 от Договора за функциони ра нет о на Европейск и я съюз (ОВ, L
193, 1 юли 2014 г., стр. 1) и Регламент (ЕС)
№ 1388/2014 на Комисията от 16 декември
2014 г. за обявяване на някои категории помощи – за предприятия, които произвеждат,
преработват и предлагат на пазара продукти
от риболов и аквакултури – за съвместими
с вътрешния пазар в приложение на членове
107 и 108 от Договора за функционирането
на Европейския съюз (ОВ, L 369, 24 декември
2014 г., стр. 37).
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 113, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
§ 3. Указания по прилагането на постановлението дава министърът на туризма.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7184

РЕШЕНИЕ № 816
ОТ 23 НОЕМВРИ 2021 Г.

за обявяване на 24 ноември 2021 г. за Ден на
национален траур
На основание чл. 89 и 90 от Правилника за
прилагане на Закона за държавния протокол,
приет с Постановление № 172 на Министерския съвет от 2009 г.,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 24 ноември 2021 г. за Ден на национален траур в памет на жертвите, загинали
при пожар, възникнал в Дом за възрастни хора
в село Рояк, община Дългопол, на 22 ноември
2021 г., и на жертвите, загинали в тежка катастрофа с автобус на автомагистрала „Струма“
на 23 ноември 2021 г.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7216
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Съвета за
българския жестов език
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността и организацията на работа на Съвета
за българския жестов език, наричан по-нататък „съвета“, както и редът за определяне
на неговите членове.
Чл. 2. Съветът за българския жестов език
е консултативен орган, който подпомага
министъра на образованието и науката при
изпълнение на дейностите, свързани с развитието на българския жестов език.
Г л а в а

в т о р а

ДЕЙНОСТИ НА СЪВЕТА
Чл. 3. Съветът:
1. дава препоръки и обсъжда постъпили
такива в Министерството на образованието
и науката по отношение на изучаването на
българския жестов език, както и по отношение на използването и развитието му в
областта на образованието и науката;
2. да ва с та нови ща и п ред ложен и я по
изготвени продукти – методически ръководства, електронни образователни ресурси и
материали на основата на българския жестов
език, за обучението на глухи и сляпо-глухи
деца, ученици и студенти;
3. да ва с та нови ща и п ред ложен и я по
проекти на нормативни актове, стратегии,
програми, планове и други документи от
компетентността на министъра на образованието и науката, които имат отношение към
използването на българския жестов език в
областта на образованието и науката;
4. взаимодейства с образователните институции, научните организации, организациите
на и за хора с увреден слух и на сляпо-глухите
лица по отношение на българския жестов
език в областта на образованието и науката и на другите системи за комуникация,
свързани с него;
5. да ва п ред ложен и я и с та нови ща по
всички други въпроси, които се отнасят до
българския жестов език в областта на образованието и науката.
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Г л а в а

т р е т а

СЪСТАВ
Чл. 4. (1) Членове на съвета са:
1. един представител на Министерството
на образованието и науката;
2. един представител на Министерството
на труда и социалната политика;
3. двама хабилитирани преподаватели от
академичната общност – лингвист и специален педагог;
4. един представител на Българската академия на науките;
5. седем представители на общността на
глухите лица и на сляпо-глухите лица;
6. един преводач на български жестов език.
(2) Председател на съвета е министърът на
образованието и науката или оправомощен
от него заместник-министър.
(3) Председателят организира и ръководи
дейността на съвета и не е негов член.
(4) Председателят се подпомага от заместник-председател и от секретар на съвета,
които не са членове на съвета и са служители на Министерството на образованието
и науката.
Чл. 5. (1) Поименният състав на членовете на съвета, замест ник-п редседател я т
и секретарят се определят със заповед на
министъра на образованието и науката по
предложение на ръководителите на институциите по чл. 4, т. 2 и 4, на председателя на
Съвета на ректорите – за членовете по т. 3,
а за останалите членове – при условията и
по реда на чл. 6 – 8.
(2) При промяна в служебното положение на член на съвета ръководителят или
председателят на съответната институция
или организация в 15-дневен срок прави
предложение до министъра на образованието
и науката за промяна на поименния състав.
Чл. 6. (1) Представителите на общността
на глухите лица и на сляпо-глухите лица
и преводачът на български жестов език се
номинират от организации на и за хора с
увреден слух и на сляпо-глухите лица, осъществяващи дейности в областта на българския жестов език.
(2) Организациите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са регистрирани по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел
(ЗЮЛНЦ) като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза;
2. да имат предмет на дейност в областта на защитата на правата на глухите или
сляпо-глухите лица съгласно учредителния
акт или устава на организацията;
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3. да са развивали дейност в областите по
т. 2 не по-малко от 3 години към момента
на подаване на заявление за участие в състава на съвета.
(3) Представителите на общността на глухите лица и на сляпо-глухите лица трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. да са глухи или сляпо-глухи лица;
2. да притежават средно или висше образование;
3. да имат най-малко 3 години опит в областта на българския жестов език – участие
в организация и управлението на проекти,
семинари по български жестов език, публикации, научноизследователска дейност и
дейности, свързани със сферата на образованието, както и с други системи за комуникация за сляпо-глухи лица.
(4) Преводачът на българския жестов език
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да притежава професионална квалификация или квалификация по част от професията съгласно Наредба № 48 от 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Преводач жестомимичен език“ или „Преводач от и на български жестов език“ или да
владее български жестов език, удостоверено
с документ от национално представителната
организация на глухите в България;
2. да има най-малко 5 години опит като
преводач на български жестов език;
3. да притежава средно или висше образование.
Чл. 7. (1) Процедурата по избор на представителите на общността на глухите лица
и на сляпо-глухите лица и на преводача на
български жестов език започва с отправена
покана от страна на министъра на образованието и науката или оправомощено от него
лице чрез интернет страницата на Министерството на образованието и науката.
(2) Поканата по ал. 1 съдържа образец на
заявление, срок за получаване на предложенията, адрес за кореспонденция, включително
електронен такъв, списък на необходимите
документи, които следва да се представят,
и критерии за подбор при провеждане на
събеседване с допуснатите кандидати.
(3) Всяка организация може да номинира
до двама представители по чл. 4, ал. 1, т. 5
и по един по чл. 4, ал. 1, т. 6.
(4) Номинирането се извършва чрез подаване на заявление в деловодството на Министерството на образованието и науката, по
пощата или по електронен път с електронен
подпис на представляващия организацията.
(5) Към заявлението се прилагат следните
документи:
1. за организацията по чл. 6, ал. 1: информаци я за осъществяваната дейност в
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областта на защитата на правата на глухите и сляпо-глухите лица през последните
3 години, подписана от представл яващия
организацията, с приложени доказателства,
с които се удостоверява дейността;
2. за представителя на общността на глухите и сляпо-глухите хора:
а) автобиография и мотивационно писмо
за участие в съвета;
б) експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК,
удостоверяващо слуховата загуба;
в) документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 6, ал. 3, т. 2 и 3;
3. за преводача на българския жестов език:
а) автобиография и мотивационно писмо
за участие в съвета;
б) свидетелство за придобита степен на
професиона лна к ва лификаци я, съответно
удостоверение за придобита квалификация
по част от професията „Преводач от и на
български жестов език“, съответно документ
от национално представителната организация
на глухите в България;
в) документи, удостоверяващи опита по
чл. 6, ал. 4, т. 2 и 3.
(6) Документите относно фактите и обстоятелствата по чл. 6, ал. 2, т. 1 и 2 се
описват в заявлението по начин, който позволява тяхното удостоверяване и проверка
по служебен път.
Чл. 8. (1) Документите по чл. 7, ал. 4 и
5 се разглеждат от комисия, определена със
заповед на министъра на образованието и
науката.
(2) Комисията по ал. 1 извършва преглед
на документите и преценява съответствието
с изискванията по чл. 6 и 7, като при необходимост изисква допълване/уточняване на
представената информация и документация
в срок до 7 дни от известяването на организацията.
(3) До участие в процедурата за подбор
не се допускат кандидати:
1. за които не са представени съответните документи по чл. 7, ал. 5, съответно
допълнително изисканите такива по ал. 2;
2. които не отговарят на изискванията по
чл. 6, ал. 3 или 4;
3. които са номинирани от организация,
която не изпълнява изискванията по чл. 6,
ал. 2.
(4) Комисията провежда събеседване с
допуснатите кандидати за членове на съвета
и извършва подбор на кандидатите съобразно
критериите по чл. 7, ал. 2.
(5) След приключване на работата комиси я та съставя п ро т окол с одобрени те
кандидати и го предоставя на министъра
на образованието и науката за включване в
състава на съвета.
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Чл. 9. Членовете на съвета се определят
за срок от 4 години с право на два мандата.
Чл. 10. (1) Освобождаването на член на
съвета преди изтичане на мандата става:
1. по искане на лицето;
2. при отзоваването му от страна на институцията или организацията, която го е
предложила;
3. при наличието на влязла в сила присъда
за извършено престъпление от общ характер;
4. п ри с ъс т оя н ие на т ра й на не т ру до способност, което продъл жава повече от
шест месеца;
5. в случай на смърт.
(2) При наличието на някоя от хипотезите по ал. 1 министърът на образованието и
науката освобождава със заповед съответния
представител и определя на негово място нов
член по предложение на ръководителите на
институциите по чл. 4, т. 2 и 4, съответно
на председателя на Съвета на ректорите.
(3) В случаите по ал. 1 номинирането на
кандидати за представители по чл. 4, ал. 1,
т. 5 и 6 и попълването на съвета става след
отправена покана от страна на министъра на
образованието и науката или оправомощено
от него лице чрез интернет страницата на
Министерството на образованието и науката
и по реда на чл. 8.
(4) Определеният нов член на съвета има
мандат до края на мандата на освободения
член.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА
СЪВЕТА
Чл. 11. (1) Съветът за българския жестов
език осъществява своята дейност чрез провеждане на заседания.
(2) Съветът заседава най-малко 4 пъти
годишно.
Чл. 12. (1) Съветът се свиква на заседание
от председателя на съвета.
(2) С писмо до членовете председателят
определя времето и мястото на провеждането
на заседанието.
(3) Писмото по а л. 2, дневни ят ред и
материалите за обсъждане се изпращат от
секретаря на членовете на съвета най-малко
7 дни преди заседанието.
(4) Членовете на съвета изготвят писмено
становище, когато това им е възложено от
председателя или считат, че е необходимо,
и го представят на секретаря на съвета не
по-късно от 2 дни преди заседанието. На заседанията на съвета становищата се докладват.
(5) Дистанционно заседание може да се
провежда, когато обективни обстоятелства
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налагат това, като се осигу рява пряко и
виртуално участие на членовете.
Чл. 13. (1) Заседанията на съвета се ръководят от председателя на съвета.
(2) Функциите на председателя в негово
отсъствие се изпълняват от заместник-председателя.
(3) Заседанията на съвета се провеждат,
ако на тях присъстват най-малко 9 от членовете му.
(4) С ек ре таря т на с ъве та коорд и н и ра
работата му, води неговата документация и
изготвя протокол за всяко заседание.
(5) Протоколът се подписва от председателстващия заседанието и секретаря на
съвета.
Чл. 14. (1) Решенията по дневния ред се
вземат с пълно мнозинство.
(2) Когато член на съвета изрази особено
мнение, същото се отразява в протокола
и п редложението. Изрази ли я т особеното
мнение представя писмени мотиви за него
на председателя на съвета до 3 работни дни
след заседанието. Писмените мотиви са неразделна част от протокола на заседанието.
(3) В 7-дневен срок след провеждане на
заседанието секретарят изпраща на членовете
на съвета копие-извлечение с решенията от
заседанието.
Чл. 15. Материално-техническото и финансовото осигуряване на работата на съвета се осъществяват от Министерството на
образованието и науката.
Чл. 16. За своята дейност членовете на
съвета не получават възнаграждение.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
издава на основание чл. 27 от Закона за
българския жестов език.
Министър:
Николай Денков
7088

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Правилник за изменение на Устройствения
правилник на Патентното ведомство на Република България (обн., ДВ, бр. 61 от 2018 г.;
изм. и доп., бр. 2 и 9 от 2019 г.; изм., бр. 85
и 87 от 2019 г., бр. 80 от 2020 г.; изм. и доп.,
бр. 62 от 2021 г.)
§ 1. В ч л. 4 д у м и т е „за мес т н и к-п редседател/и“ се заменят със „заместник-председател“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 5 думите „правилата на“ се заличават.
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2. В т. 6 думите „извършва експертиза и
издава решения по заявки за патенти, регистрация на марки и географски означения,
регистрация на полезни модели, промишлени дизайни и регистрация на топологии за
интегрална схема“ се заменят с „извършва
експер т иза и издава решени я по за явк и
за патенти, полезни модели, промишлени
дизайни, марк и и геог рафск и означени я,
топологии за интегрална схема“.
3. В т. 11 думите „нарушение на права
върху“ се заменят с „нарушения срещу“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Текстът „(2) „Председателят“ се заличава.
2. В т. 7 на досегашната ал. 2 след думата „собственост“ се добавя „и защита при
нарушения срещу тях“.
3. В т. 10 на досегашната ал. 2 думите
„защитата на“ се заличават.
4. В т. 11 на досегашната ал. 2 думите
„предлага ръководителя на“ се заменят с
„председателства“.
5. Досегашната а л. 3 става съо т вет но
алинея 2.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Думите „заместник-председателят/ите“
се заменят със „заместник-председателят“.
2. След думата „тайна,“ се добавя „включително конфиденциална информация“.
3. Думата „функции“ се заменя със „служебни задължения“.
§ 5. В чл. 11, ал. 3 думите „заместникпредседател/и“ се заменят със „заместникпредседател“.
§ 6. В чл. 15, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 7 се заличава.
2. Досегашните т. 8, 9 и 10 стават съответно т. 7, 8 и 9.
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „дейностите, свързани
със“ се заменят с „дейности по“.
2. В т. 2:
а) думите „,като съхранява“ се заменят с
„и отговаря за съхранението на“;
б) след думите „изходяща кореспонденция,“ се добавя „като“.
3. Точка 3 се заличава.
4. В т. 4 след думите „Патентното ведомство“ се добавя „съвместно с дирекция
„Международно сътрудничество и проекти“.
5. В т. 5:
а) д у м и т е „необход и м и т е с редс т ва за
обрабо т к а и п ренася не на и нформа ц и ята – хардуера и софтуера, както и правилното
функциониране на“ се заличават;
б) след думата „включително“ се заличава
съюзът „и“;
в) след думата „данни,“ се заличава думата „като“.
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6. В т. 10 след думите „Кодекс на труда“
се добавя „Закона за обществените поръчки“.
7. Досегашната т. 11 става т. 10, като думите „изготвя становища, консултации и съвети
по правни проблеми от компетентност та
на дирекцията“ се заменят с „организира
подготовката, провеждането и възлагането
на обществени поръчки и отговаря за съхранение на досиетата по тях;“.
8. В т. 12 д у мите „(работни г ру пи на
СОИС, Службата на Европейския съюз за
интелектуална собственост и др.), свързани
с дейността на дирекцията“ за заличават.
9. В т. 13 след думите „съгласуване на“
се добавя „договори“.
10. В т. 15 д у ми те „ръководст во т о на
ведомството, в рамките на дейността си“
се заменят с „председателя на ведомството,
заместник-председателя и главния секретар“.
11. Досегашните т. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
стават съответно т. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
12. Досегашните т. 12, 13, 14 и 15 стават
съответно т. 11, 12, 13 и 14.
§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „вътрешнофинансовия“
се заменя с „вътрешния финансов“.
2. В т. 12 думите „ръководството на ведомството, в рамките на дейността си“ се
заменят с „председателя на ведомството,
заместник-председателя и главния секретар“.
§ 9. В чл. 19а се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „свързани с
обектите на индустриална собственост,“ се
заличават.
2. В т. 3 думите „и индустриална“ се заличават, а думите Интелектуална собственост
се поставят в кавички.
3. В т. 4 думите „(СЕСИС или EUIPO)“
се заличават.
4. В т. 5 абревиатурата „СОИС“ се заменя
със „Световната организация за интелектуална собственост“.
5. В т. 6 думите „(СЕСИС или EUIPO)“
се заменят с „и Европейското патентно ведомство“.
6. В т. 8 думата „служители“ се заменя с
„ръководството и служителите“.
7. В т. 9 думите „(работни групи на СОИС,
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и др.)“ се заличават.
8. В т. 10 д у м и т е „с ъ с С ОИС, Е П В,
СЕСИС, вкл.“ се заменят със „с международните организации по установено международно сътрудничество, вкл.“.
9. Точки 11 и 16 се заличават.
10. Досегашната т. 12 става т. 11 и думите
„осигурява провеждането на информационната политика на Патентното ведомство,
като информира обществеността за полити-
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ката на ведомството и за осъществяваните
от него програми и дейности, поддържа и
осъвременява информацията на интернет
страницата на български и на английски
език;“ се заменят с „осигурява провеждането
на информационната политика на Патентното
ведомство, поддържа и осъвременява информацията на официалната интернет страница
на ведомството на български и на английски
език, както и в социалните мрежи;“.
11. Досегашната т. 13 става т. 12, като думите „осъществява връзките на ведомството
със средствата за масово осведомяване по
повод дейността му, включително чрез подготовка и изготвяне на“ се заменят с „изготвя
информационни“, а думите „и справки“ се
заличават.
12. Досегашната т. 14 става т. 13.
13. Създава се нова т. 14:
„14. осигурява участие на експерти и участва със свои представители при осъществяване
на международното сътрудничество, както и
в национални и международни мероприятия,
пряко свързани с дейността на ведомството
и поетите от него ангажименти;“.
14. В т. 15 думите „организира подготовката, провеждането и възлагането на обществени поръчки и отговаря за съхранение на
досиетата по тях;“ се заменят с „организира
извършването на преводи на материали/
документи от български език на чужд език
и от чужд език на български език;“.
15. Досегашната т. 17 става т. 16, като
д у м и т е „р ъководс т во т о на ведомс т во т о,
в рамките на дейността си“ се заменят с
„председателя на ведомството, заместникпредседателя и главния секретар“.
§ 10. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В т. 10 думите „предоставя услуги в
областта на изобретенията, полезните модели, промишлените дизайни, новите сортове
растения и породи животни, топологиите на
интегралните схеми, сертификатите за допълнителна закрила и извършва проучвания
за тях;“ се заменят с „участва с експерти в
разработката, съгласуването и поддържането
на стандарти и класификации в областта на
индустриалната собственост във връзка с
дейностите, осъществявани от дирекцията;“.
2. Точка 11 се заличава.
3. В т. 13 д у ми те „(работ ни г ру пи на
СОИС, Службата на Европейския съюз за
интелектуална собственост и др.), свързани
с дейността на дирекцията“ за заличават.
4. В т. 14 абревиатурата „ЕПВ“ се заменя
с „Европейското патентно ведомство“.
5. В т. 15 абревиатурата „ЕПВ“ се заменя
с „Европейското патентно ведомство“.
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6. В т. 16 думите „по чл. 19а, т. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 11 и 13“ се заменят с „по чл. 19а, т. 1,
2, 3, 4, 5, 6 и 12“.
7. Досегашната т. 18 става т. 17, като думите „ръководството на ведомството, в рамките
на дейността си“ се заменят с „председателя
на ведомството, заместник-председателя и
главния секретар“.
8. Досегашните т. 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18
стават съответно т. 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.
§ 11. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В т. 7 думите „чл. 81 ЗМГО“ се заменят
с „чл. 127 от ЗМГО“.
2 . В т. 9 д у м и т е „( раб о т н и г ру п и на
СОИС, Службата на Европейския съюз за
интелектуална собственост и др.), свързани
с дейността на дирекцията;“ за заличават.
3. В т. 11 думите „по чл. 19а, т. 1, 2, 3, 4,
5, 6 и 13“ се заменят с „по чл. 19а, т. 1, 2,
3, 4, 5, 6 и 12“.
4. В т. 12:
а) думите „и други методически дейности“
се заличават;
б) думите „за закрила на обектите“ се
заменят с „в областта“;
в) думите „в рамките на дейността“ се
заличават.
5. В т. 13 думите „ръководството на ведомството, в рамките на дейността си“ се
заменят с „председателя на ведомството,
заместник-председателя и главния секретар“.
§ 12. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В т. 2:
а) думите „чл. 81 ЗМГО“ се заменят с
„чл. 127 от ЗМГО“;
б) д у ми те „ч л. 65 ЗП Д“ се замен я т с
„чл. 65 от ЗПД“.
2. В т. 4 думите „за нарушени права върху“
се заменят с „при нарушения на“.
3. В т. 5 думите „за изобретения, по заявки
за“ се заличават.
4. В т. 6:
а) думите „за изобретения“ се заличават;
б) думите „срок на“ се заменят със „срокове за“.
5. В т. 10:
а) думите „по чл. 19а, т. 1, 3, 4, 5 и 6“ се
заменят с „по чл. 19а, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6“;
б) думите „по чл. 18, т. 10“ се заменят с
„по чл. 18, т. 9“.
6. В т. 11:
а) думите „и други методически дейности“
се заличават;
б) думите „за закрила на обектите“ се
заменят с „в областта“;
в) думите „в рамките на дейността си“
се заличават.
7. В т. 12 думите „ръководството на ведомството, в рамките на дейността си“ се
заменят с „председателя на ведомството,
заместник-председателя и главния секретар“.
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8. В т. 13 д у ми те „(работ ни г ру пи на
СОИС, Службата на Европейския съюз за
интелектуална собственост и др.), свързани
с дейността на дирекцията;“ се заличават.
§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 5 след думата „производства“
се добавя „ , без това да включва участие
на директора в съставите по опозиции и
спорове“.
2. В ал. 2 думите „ръководството на ведомството, в рамките на дейността си“ се
заменят с „председател я на ведомството,
заместник-председателя и главния секретар“.
3. В ал. 3 след думата „определен“ се
добавя „със заповед“.
§ 14. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „писмена“ се добавя
„или устна“.
2. В ал. 2 след думите „сигналът да“ се
добавят думите „се подаде писмено или да“.
3. В ал. 3:
а) в т. 2 след думите „основава“ се добавя
„сигнала, дори и в случаите, в които липсва
информация по т. 1“;
б) в т. 4 думите „доказателства, когато е
необходимо“ се заменят с „доказателства във
връзка с твърдените факти и обстоятелства в
сигнала, дори и в случаите, в които липсва
информацията по т. 1“.
4. В ал. 4 след думата „сигнали“ се добавя
„както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години“.
§ 15. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Решение по предложението или
сигнала се взема от комисия с постоянни
и ад хок членове, назначена със заповед на
председателя на Патентното ведомство.
(2) Комисията приема вътрешни правила
за разглеждане на сигнала и изясняване на
фактите и обстоятелствата по случая.
(3) Когато са изяснени всички факти и
обстоятелства по случая, комисията подготвя
становище до председателя с предложение
за решение по сигнала.“
§ 16. Създава се нов чл. 34:
„Чл. 34. Решението се постановява от
председателя на Патентното ведомство в
сроковете по чл. 121 от АПК и се съобщава
на подателя на сигнала и на лицата, чиито
права или законни интереси се засягат, в
сроковете по чл. 123 от АПК.“
§ 17. Досегашният чл. 34 става чл. 35.
§ 18. Досегашните чл. 35 и 36 се отменят.
§ 19. В приложението към чл. 11, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. На ред „Ръководство“ числото „3“ се
заменя с „2“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

2. В т. 1 „Обща администрация, организирана във:“ числото „34“ се заменя с „35“.
3. В т. 1.1 „дирекция „А дминистративноправни дейности“ числото „16“ се заменя
със „17“.
§ 20. Този Правилник за изменение на
Устройствения правилник на Патентното
ведомство на Република България влиза в
сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Владя Борисова
7087

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен
материал от зърнени култури на пазара на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 49 от 2009 г., бр. 38 от 2010 г.,
бр. 40 от 2012 г., бр. 74 от 2013 г., бр. 58 от
2016 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 6 и 30 от 2019 г.
и бр. 57 от 2020 г.)
§ 1. В допълнителните разпоредби в § 5
след думите „(ОВ, L 184, 20.07.2018 г.)“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след (ОВ,
L 41, 13.2.2020 г.) се добавя „и Директива за
изпълнение (ЕС) 2021/415 на Комисията от
8 март 2021 г. за изменение на директиви
66/401/ЕИО и 66/402/ЕИО на Съвета с оглед адаптирането на таксономичните групи
и наименования на някои видове семена и
плевели към развитието на научно-техническите познания (ОВ, L 81, 9.3.2021 г.)“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 3
т. 1 се изменя така:
„1. Списък на зърнените култури съгласно
Директива 66/402
Avena nuda L.

голозърнест овес

Avena sativa L. (включително обикновен овес и
A. byzantina K. Koch)
византийски овес
Avena strigosa Schreb.

пясъчен овес

Hordeum vulgare L.

ечемик

Oryza sativa L.

ориз

Phalaris canariensis L.

канарско просо

Secale cereale L.

ръж

Sorghum bicolor (L.) Moench
сорго
subsp. bicolor
Sorghum bicolor (L.) Moench
subsp. drummondii (Steud.) de суданска трева
Wet ex Davidse
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х ибри д и, кои т о
са резул тат от
xTriticosecale Wittm. ex A.
кръстосването на
Camus
вид от рода Triticum с вид от рода
Secale
Triticum aestivum L. subsp. aes- обикновена
tivum
пшеница
Triticum turgidum L. subsp. duтвърда пшеница
rum (Desf.) van Slageren
Triticum aestivum L. subsp. spelta
пшеница спелта
(L.) Thell.
царевица
(с изключение на
Zea mays L. (partim)
пуклива и захарна
царевица)
Забележка. Тази наредба се прилага и за Sorghum
bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.)
Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse – хибриди, които са резултат от кръстосване
на Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor и Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.)
de Wet ex Davidse. Семената на хибридите трябва
да съответстват на изисквани ята, прилагани
към семената на всеки от видовете, от които са
получени, по условията на тази наредба.

“

§ 3. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 3
в раздел „I. Изисквания, на които трябва да
отговарят зърнените култури от съответните
категории по чл. 3 при полска инспекция“
се правят следните изменения:
1. Точка 2.1 се изменя така:
„2.1. Пространствена изолация при производство на семена от канарско просо, ръж
(различни от хибриди), сорго, тритикале
(самоопрашващи се сортове), царевица:
Култура

Минимални разстояния, m

Phalaris canariensis (канарско
просо), Secale cereale (ръж),
различни от хибриди
– за производството на базови
300
семена
– за производството на сер250
тифицирани семена
Sorghum spp.
– за производството на базови
400
семена (*)
– за производството на сер200
тифицирани семена (*)
xTriticosecale (тритикале), самоопрашващи се сортове
– за производството на базови
50
семена
– за производството на сер20
тифицирани семена
Zea mays (царевица)
200
(*) В зони, в които присъствието на S. halepense
или S. bicolor subsp. Drummondii създава особен
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проблем заради кръстосаното опрашване, се
прилага следното:
– културите за производство на базови семена
от Sorghum bicolor subsp. bicolor или неговите хибриди трябва да бъдат изолирани на не по-малко
от 800 m от всеки източник на такъв замърсяващ
цветен прашец;
– културите за производство на сертифицирани семена от Sorghum bicolor subsp. bicolor или
неговите хибриди трябва да бъдат изолирани на
не по-малко от 400 m от евентуален източник
на такъв замърсяващ цветен прашец.
Забележка. Нормите за пространствена изолация могат да бъдат намалени или игнорирани,
ако посевът е достатъчно защитен (естествена
изолация) и са предприети мерки за предпазване
от нежелано чуждо опрашване.“

2. Точка 2.3 се изменя така:
„2.3. Пространствена изолация в участъците
за производство на сертифицирани семена от
хибриди на Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa,
Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum,
Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum
subsp. spelta, самоопрашващи се xTriticosecale
и от хибриди на Hordeum vulgare, получени
чрез метод, различен от цитоплазмена мъжка
стерилност (ЦМС):
– минимално разстояние на майчиния компонент от който и да е друг сорт от същия вид
(с изключение на бащиния компонент) – 25 m.
Забележка. Нормите за пространствена изолация могат да бъдат намалени или игнорирани,
ако посевът е достатъчно защитен (естествена
изолация) и са предприети мерки за предпазване
от нежелано чуждо опрашване.“

3. Точка 6 се изменя така:
„6. Голозърнест овес (Avena nuda), обикновен
овес (Avena sativa), пясъчен овес (Avena strigosa),
ечемик (Hordeum vulgare), ориз (Oryza sativa),
обикновена пшеница (Triticum aestivum subsp.
aestivum), твърда пшеница (Triticum turgidum
subsp. durum), пшеница спелта (Triticum aestivum
subsp. spelta), самоопрашващо се тритикале
(xTriticosecale) – хибриди:
а) посевите на хибридите от посочените
видове трябва да имат необходимата автентичност и чистота по отношение на характеристиките на компонентите.
Когато семената са произведени чрез използване на химически хибридизиращ агент,
трябва да се спазват следните изисквания:
аа) сортовата чистота за всеки компонент
на хибрида не трябва да е по-малко от:
– за голозърнест овес, обикновен овес, пясъчен овес, ечемик, ориз, обикновена пшеница,
твърда пшеница и пшеница спелта – 99,7 %;
– за самоопрашващо се тритикале – 99 %;
аб) хибридността (сортовата чистота) на
сертифицираните семена – хибриди, не трябва
да е по-малка от 95 %.
Забележка. Х ибридност та се определ я по
международни методи, когато има установени
такива. Ако за целите на сертификация на семе-
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ната хибридността се определя чрез лабораторни
методи, не е необходимо определяне процента
на хибридност по време на полската инспекция.“

4. В т. 8 буква „б“ в таблицата в колона
„Култура“ думите „Triticum aestivum“, „Triticum
durum“, „Triticum spelta“ се заменят с „Triticum
aestivum subsp. aestivum“, „Triticum turgidum subsp.
durum“, „Triticum aestivum subsp. spelta“.
§ 4. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 1,
т. 3 в раздел „I. Изисквания, на които трябва
да отговарят семената на зърнени култури
от категориите по чл. 3“ се правят следните
изменения:
1. Точка 1.1 се изменя така:
„1.1. Семената от голозърнест овес (Avena
nuda), обикновен овес (Avena sativa), пясъчен овес (Avena strigosa), ечемик (Hordeum
vulgare), ориз (Oryza sativa), обикновена пшеница
(Triticum aestivum subsp. aestivum), твърда пшеница (Triticum turgidum subsp. durum), пшеница
спелта (Triticum aestivum subsp. spelta), различни
от хибриди, трябва да отговарят на следните
изисквания:
Сортова чистота,
в %, не по-малко от:

Категория
Базови семена (Б)

99,9

Сертифицирани семена
първо размножение (С1)

99,7

Сертифицирани семена
второ размножение (С2)

99,0

Забележка. Сортовата чистота трябва да се
определя основно при извършване на полските инспекции в съответствие с изискванията,
посочени в приложение № 2.“

2. Точка 1.3 се изменя така:
„1.3. Семената (категория „сертифицирани“) от хибриди на голозърнест овес (Avena
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nuda), обикновен овес (Avena sativa), пясъчен
овес (Avena strigosa), ечемик (Hordeum vulgare),
ориз (Or yza sativa), оби к новена п шен и ца
(Triticum aestivum subsp. aestivum), т върда
пшеница (Triticum turgidum subsp. durum),
пшеница спелта (Triticum aestivum subsp. spelta)
и самоопрашващо се т ритика ле (xTriticosecale) трябва да отговарят на следните изисквания:
Хибриди на:

Сортова чистота
в %, не по-малко от:

голозърнест овес, обикновен овес, пясъчен овес,
ечемик, ориз, обикновена
пшеница, твърда пшеница,
пшеница спелта и самоопрашващо се тритикале

90 %

Hordeum vulgare, получен
чрез ЦМС

85 %

Забележка. Отклоненията от мъжката фертилна линия R (възстановител на фертилността)
не трябва да надвишават 2 %. Минималната
сортова чистота се установява при официален
последващ контрол на взетите проби.“

3. В т. 2 в таблицата в колона „Видове
и категории“ д у ми те „Triticum aestivum“,
„Triticum durum“, „Triticum spelta“ се заменят
с „Triticum aestivum subsp. aestivum“, „Triticum
turgidum subsp. durum“, „Triticum aestivum subsp.
spelta“.
§ 5. В приложение № 4 към чл. 25, ал. 2
таблица „I. Големина на партидите и пробите
семена на зърнените култури от категориите
по чл. 3“ се изменя така:
„I. Големина на партидите и пробите семена на зърнените култури от категориите
по чл. 3

Максимална
маса на партидата
(в тонове)

Минимална маса на
една проба,
взета от
партидата, g

Минимална маса на пробата за оп редел яне на
предвидения брой семена
в колони 4 до 10 от таблица № 1 на приложение
№ 3, g

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum
vulgare, Tr iticum aestivum subsp. aestivum,
Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum
subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale

30

1000

500

Phalaris canariensis

10

400

200

Oryza sativa

30

500

500

Sorghum bicolor (L.)
Moench subsp. bicolor

30

900

900

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii
(Steud.) de Wet ex Davidse

10

250

250

Хибриди на Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.
bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.
drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

30

300

300

Култури
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Култури

Максимална
маса на партидата
(в тонове)

Минимална маса на
една проба,
взета от
партидата, g

Минимална маса на пробата за оп редел яне на
предвидения брой семена
в колони 4 до 10 от таблица № 1 на приложение
№ 3, g

Zea mays, базови семена от самоопрашени
линии

40

250

250

Zea mays, базови семена, различни от
самоопрашените линии; сертифицирани
семена

40

1000

1000

Забележка. Максималното тегло на партидата не може да бъде превишавано с повече от 5 %.“

Заключителни разпоредби
§ 6. В Наредба № 99 от 2006 г. за търговия
на посевен материал от фуражни култури
на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 77 от 2006 г.; изм., бр. 4 от 2007 г., бр. 49
от 2009 г., бр. 38 от 2010 г., бр. 85 от 2011 г.,
бр. 75 от 2013 г., бр. 25 и 101 от 2017 г., бр. 30
от 2019 г. и бр. 57 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В допълнителните разпоредби в § 6 след
думите „(ОВ, L 60 от 5 март 2016 г.)“ съюзът
„и“ се заменя със запетая, а след (ОВ, L 41,
13 февруари 2020 г.) се добавя „и чл. 1 от
Директива за изпълнение (ЕС) 2021/415 на
Комисията от 8 март 2021 г. за изменение
на директиви 66/401/ЕИО и 66/402/ЕИО на
Съвета с оглед адаптирането на таксономичните групи и наименования на някои
видове семена и плевели към развитието
на научно-техническите познания (ОВ, L 81,
9 март 2021 г.)“.
2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 2,
буква „а“ думите „Festuca trachyphylla (Hack.)
K rajina“ се замен ят с „ Festuca trachyphylla
(Hack.) Hack.“.
3. В приложение № 3 към чл. 3, т. 1, букви
„в“ и „г“, т. 2, букви „в“ и „г“, чл. 4, ал. 1,
т. 1 и 3, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 1, чл. 5, ал. 1,
т. 2, чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2, чл. 13, ал. 5, чл. 17,
ал. 1, т. 1, ал. 5, чл. 22, ал. 1, чл. 24, ал. 1
и чл. 28, ал. 4:
а) в раздел I „Сертифицирани семена“,
т. 2, таблица А, колона 7 думите „Elytrigia
repens“ се заменят с „Elymus repens“;
б) в раздел II „Базови семена“, т. 2, таблица А, колона 5 думите „Elytrigia repens“
се заменят с „Elymus repens“.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на § 2, 3, 4, 5 и § 6, т. 2 и 3,
които влизат в сила от 1 февруари 2022 г.
Министър:
Христо Бозуков
7078

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания
за безопасност и опазване на здравето на
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ,
бр. 46 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Работодателят определя работните
места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства, съгласно
чл. 4 въз основа на извършена оценка на
риска на работното място, като се вземат
предвид: рисковете, свързани с частите на
тялото, подлежащи на защита с лични предпазни средства, посочени в приложение № 1,
неизчерпателният списък на видовете лични
предпазни средства във връзка с рисковете,
от които защитават, посочен в приложение
№ 2, неизчерпателният списък на дейностите
и на областите на дейност, които могат да
изискват осигуряването на лични предпазни
средства, посочен в приложение № 3.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В за висимос т о т спец ификата на
работните места, възможните опасности и
резултатите от оценката на риска и след консултации с представителите на синдикалните
организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса
на труда, комитета/групата по условия на труд
и службата по трудова медицина работодателят определя необходимите лични предпазни
средства независимо от това, дали рисковете,
личните предпазни средства и дейностите са
посочени, или не в приложения № 1, 2 и 3.“

Уши
Очи
Лице
Дихателна система
Ръце - под китките
Ръце - от китки до рамо (части)
Стъпала
Крака (части)
Кожа
Торс/ коремна област
Част от тялото
Цялото тяло

Череп
Цялата глава

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

АЕРОЗОЛИ

(11) Замъглявания и мъгли

(7) Заплитане и захващане

(6) Механични наранявания (охлузване, пробивни или порезни рани, ухапвания, контузии или прободни рани)
(*) Вж Препоръка 2011/696/ЕС относно определението за наноматериал

(10) Прахове, изпарения, дим и фибри/влакна

(3) Падане от височина

(4) Вибрации

“

Пръски,
пулверизирани
течности, струи

Пряк и непряк
контакт

МАТЕРИАЛИ, ЛИЦА,
ЖИВОТНИ И ДР.

УДАВЯНЕ

2

НЕДОСТИГ
ЛИПСА НА
НА
ВИДИМОСТ
КИСЛОРОД

ДРУГИ РИСКОВЕ

ВЕСТНИК

(5) Статичен натиск върху части от тялото

(8) Пряк или непряк контакт
(9) Включително слънчева светлина (освен пряко наблюдение)

Пряк и
непряк
контакт

ТЕЧНОСТИ

БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ (съдържащи се в)
АЕРОЗОЛИ

ГАЗОВЕ И
ПАРИ Твърди и
течни

(2) Падане поради подхлъзване

Пръски,

ТЕЧНОСТИ

Нейонизиращи Йонизиращи Твърди Течни
Потапяне пулверизирани
лъчения
(10)
(11)
лъчения (9)
течности, струи

ЛЪЧЕНИЯ

(1) Удар от падащи или летящи предмети, сблъсък с препятствие и струи под високо налягане

ШУМ Топлина

Поразяване от
Статично
Студ електричен ток
и/или огън
електричество
( 8)

ТОПЛИННИ

РИСКОВЕ
ХИМИЧНИ (включително наноматериали) (*)

ДЪРЖАВЕН

Глава

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 )

МЕХАНИЧНИ

ФИЗИЧНИ

(*) Настоящият списък на рисковете/ частите на тялото е неизчерпателен.
(*) Настоящият списък на рисковете/ частите на тялото е неизчерпателен.
Необходимостта
от осигуряване
лични предпазни
техните
характеристики
се определят
въз основа
на оценка
на рисковете,
в съответНеобходимостта
отнаосигуряване
на личнисредства
предпазниисредства
и техните
характеристики
се определят
въз основа
на оценка
на рисковете,
ствие с изискванията
на тази снаредба
в съответствие
изискванията на тази наредба

Рискове, свързани с частите на тялото, подлежащи на защита с лични предпазни средства (ЛПС)(*)

§ 2. Параграф 1а от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 1а. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използване на лични предпазни средства на работното място (трета специална директива по смисъла на член 16, ал. 1
от Директива 89/391/ЕИО) (OB, L 393, 30.12.1989 г., стр. 18);
2. Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за изменение на приложения I, II и III към Директива 89/656/
ЕИО на Съвета по отношение на изцяло технически адаптации (OB, L 279, 31.10.2019 г., стр. 35 – 53).“
§ 3. Приложение № 1 към чл. 17 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 17
„Приложение № 1
към чл. 17
Рискове, свързани с частите на тялото, подлежащи на защита с лични предпазни средства (ЛПС) (*)
16
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§ 4. Приложение № 2 към чл. 17 се изменя
така:
„Приложение № 2
към чл. 17
Неизчерпателен списък на видовете лични
предпазни средства във връзка с рисковете,
от които защитават
1. ЛПС за защита на главата
1.1. Каски и/или шапки/бонета/защитни
средства за глава срещу:
1.1.1. удари от падащ или летящ предмет;
1.1.2. сблъсък с препятствие;
1.1.3. механични рискове (пробождане, охлузване);
1.1.4. статичен натиск (странично смачкване);
1.1.5. топлинни рискове (огън, топлина, студ,
горещи твърди тела, в т.ч. разтопени метали);
1.1.6. поразяване от електрически ток и при
работа под електрическо напрежение;
1.1.7. химични рискове;
1.1.8. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови, инфрачервени, слънчеви лъчи или лъчения
при заваръчни дейности).
1.2. Мрежи за коса против риск от заплитане.
2. ЛПС за защита на слуха
2.1. Антифони, покриващи ушите (включително напр. антифони, прикрепени към каска,
антифони за активно шумопотискане, антифони
с ел. вход за аудиосигнал.
2.2. Тапи за уши (включително напр. тапи
за уши, в зависимост от нивото на шума, индивидуално адаптирани тапи за уши).
3. ЛПС за защита на очите и лицето
3.1. Очила и защитни маски/шлемове/лицеви щитове/визьори (с оптична корекция на
зрението, ако е необходимо) срещу:
3.1.1. механични рискове;
3.1.2. топлинни рискове;
3.1.3. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови, инфрачервени, слънчеви лъчи или лъчения
при заваръчни дейности);
3.1.4. йонизиращи лъчения;
3.1.5. твърди аерозоли и течности с химични
и биологични агенти.
4. ЛПС за защита на дихателните органи
4.1. Филтриращи приспособления срещу:
4.1.1. частици;
4.1.2. газове;
4.1.3. частици и газове;
4.1.4. твърди и/или течни аерозоли.
4.2. Изолиращи приспособления, включително с подаване на въздух.
4.3. Приспособления за самоспасяване.
4.4. Водолазна екипировка.
5. ЛПС за защита на горните крайници
5.1. Ръкавици (включително ръкавици с един
пръст и защитни ръкави) срещу:
5.1.1. механични рискове;
5.1.2. топлинни рискове (топлина, пламък
и студ);
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5.1.3. поразяване от електрически ток и
при работа под електрическо напрежение
(антистатични, проводящи, изолационни);
5.1.4. химични рискове;
5.1.5. биологични агенти;
5.1.6. йонизиращи лъчения и радиоактивно
замърсяване;
5.1.7. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови, инфрачервени, слънчеви лъчи или
лъчения при заваръчни дейности);
5.1.8. рискове от вибрации.
5.2. ЛПС за защита на пръстите (напръстници).
6. ЛПС за защита на долните крайници и
против подхлъзване
6.1. Обувки (включително при определени
случаи с дървени подметки, ботуши, напр. със
стоманени бомбета) за защита от:
6.1.1. механични рискове;
6.1.2. рискове от подхлъзване;
6.1.3. топлинни рискове (топлина, пламък
и студ);
6.1.4. поразяване от електрически ток и
при работа под електрическо напрежение
(антистатични, проводящи, изолационни);
6.1.5. химични рискове;
6.1.6. рискове от вибрации;
6.1.7. биологични рискове.
6.2. Подвижни протектори за горната част
на стъпалата против механични рискове.
6.3. Наколенки против механични рискове.
6.4. Гамаши против механични, топлинни
и химични рискове и биологични агенти.
6.5. Прина длеж ности/приспособлени я/
допълнения (напр. шипове, куки).
7. ЛПС за защита на кожата – защитни
кремове (мазила, масла) (1)
7.1. Защитните кремове могат да предпазват от:
7.1.1. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови, инфрачервени, слънчеви лъчи или
лъчения при заваръчни дейности);
7.1.2. йонизиращи лъчения;
7.1.3. химикали;
7.1.4. биологични агенти;
7.1.5. топлинни рискове (топлина, пламък
и студ).
8. ЛПС за защита на тялото/друга защита
на кожата
8.1. ЛПС за защита от падане от височина,
например: спирачни устройства срещу падане
(1) В определени случаи, в резултат от оценката
на рисковете, може да се използват защитни кремове заедно с други ЛПС с цел предпазване на
кожата на работниците от съответните рискове.
Защитните кремове са ЛПС, попадащи в обхвата
на Директива 89/656/ЕИО, тъй като в определени
случаи този вид средства могат да се считат за
„допълнения или принадлежности“ по смисъла на
член 2 от същата директива. Според определението
в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/425
обаче защитните кремове не са ЛПС.
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от прибиращ се тип; предпазни колани/сбруи
8.2.2. топлинни рискове (топлина, пламък
и студ);
за цялото тяло; предпазни колани/сбруи за
8.2.3. химикали;
седнало положение; колани/сбруи за поддър8.2.4. биологични агенти;
жане и ограничаване при работа и предпазни
8.2.5. йонизиращи лъчения и радиоактивно
въжета при работа; поглъщатели на енергия;
замърсяване;
спирачни устройства срещу падане с водач,
8.2.6. нейонизиращи лъчения (ултравиолетовключително осигурителна линия; регулиращи
ви,
инфрачервени, слънчеви лъчи или лъчения
устройства с въже; осигурителни устройства,
при
заваръчни дейности);
които не са предназначени за постоянно
8.2.7. поразяване от електрически ток и при
закрепване и които не налагат дейности по
работа под електрическо напрежение (антизакрепване преди употреба; съединители;
статични, проводящи, изолационни);
предпазни (антистатични,
въжета; спасителен
проводящи,колан/сбруя
изолационни);
8.2.8. заплитане и захващане.
за цялото тяло.8.2.8. заплитане и захващане.
8.3. Спасителни жилетки за предотвратяване
8.2. Защитно
за
8.3. облекло,
Спасителнивключително
жилетки за предотвратяване
на удавяне
и помощни
средства
за
на удавяне
и помощни
средства
за плаваемост
защита на плаваемост
цялото тяло
(костюми,
комбинезадържане
на повърхността?.
задържане на повърхността.
зони) и за защита
на части
от тялото
(гама-за присъствието
8.4. ЛПС
за визуално
сигнализиране
ползвателя.“
8.4. на
ЛПС
за визуално сигнализиране за
ши, панталони,§ 5.
якета,
жилетки,
престилки,
присъствието
на ползвателя.“
Приложение № 3 към чл. 17 се изменя така:
наколенки, качулки, бонета) от:
§ 5. Приложение № 3 към чл. 17 се изменя
„Приложение № 3 към чл. 17
8.2.1. механични рискове;
така:
„Приложение
№ 3
Неизчерпателен списък на дейностите и на областите на дейност, които могат
да
към чл. 17
изискват осигуряването на лични предпазни средства (*)
Неизчерпателен списък на дейностите и на областите на дейност, които могат да изискват
(*) Необходимостта от осигуряване на лични предпазни средства и техните
осигуряването на лични предпазни средства (*)
характеристики се определят въз основа на оценка на рисковете, в съответствие с
(*) Необходимостта от осигуряване на лични предпазни средства и техните характеристики се
изискванията на тази наредба
определят въз основа на оценка на рисковете в съответствие с изискванията на тази наредба.
I. ФИЗИЧНИ
РИСКОВЕ
I. ФИЗИЧНИ
РИСКОВЕ
Рискове

Засегната част

Примерни дейности, при които може да е необходимо

Промишленост и

на тялото

използването на съответния вид ЛПС (*)

сектори

Вид ЛПС
ФИЗИЧНИ – МЕХАНИЧНИ
– Работа на, под или в близост до скелета и работни места,
разположени нависоко
– Груби строителни работи и пътно строителство
– Кофражни и декофражни работи
– Монтаж и инсталиране на скелета
– Монтажни и инсталационни работи

– Строителство на сгради

– Работи по разрушаване

– Изграждане на строителни
съоръжения

– Взривни работи
– Работа в ями, изкопи, шахти и тунели

Удар от падащи
или летящи
предмети,
сблъсък с
препятствие и
струи под високо
налягане

Глава/череп
Защитна каска

– Производство, монтаж и
поддръжка на машини

– Работа в близост до подемници, подемни устройства,
кранове и конвейери/ транспортни ленти

– Корабостроене

– Работа под земята, в кариери, открити рудници

– Миннодобивни дейности

– Работа с промишлени пещи, контейнери, машинни
съоръжения, силози, бункери и тръбопроводи

– Производство на енергия

– Работа в кланици и на линии за транжиране в кланици
– Обработване на товари или транспортиране и складиране
– Горски дейности

– Изграждане и поддръжка
на инфраструктура
– Железодобивна и
стоманодобивна
промишленост

– Работа на стоманени мостове, стоманени конструкции,
стоманени хидравлични съоръжения, в съоръжения на
високи пещи, стоманолеярни заводи и валцовъчни цехове,
с големи контейнери, тръбопроводи с голям диаметър, в
инсталации на парни котли и електроцентрали

– Пристанища, транспорт и
логистика

– Земекопни и скални работи

–Горско стопанство

– Работа с винтоверти и гайковерти

– Металургия

– Кланици
– Маневриране на влакове

– Работа с високи пещи, в инсталации за директно
получаване на желязо, стоманолеярни заводи и валцовъчни
цехове, металургични заводи, с коване, щамповане и леене
– Работа, включваща придвижване с велосипеди,
включително с механично задвижване
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– Строителство на сгради
– Изграждане на строителни
съоръжения

Очи и/ или лице
Очила и защитни
маски, лицеви
щитове

– Заваряване, шлифоване и разрязване

– Производство, монтаж и
поддръжка на машини

– Ръчно коване

– Корабостроене

– Уплътняване на процепи и работа с длето/ секач

– Миннодобивни дейности

– Експлоатация и преработване на скали

– Производство на енергия

– Работа с винтоверти и гайковерти

– Изграждане и поддръжка
на инфраструктура

– Работа с машини за механична обработка на материали с
отделяне на дребни частици
– Щамповане
– Преместване и натрошаване на отломъци

– Железодобивна и
стоманодобивна
промишленост

– Ползване на храсторез или верижен трион

– Металургия и
дърводобивна и
дървопреработвателна
промишленост

– Дентални и хирургически процедури

– Каменоделство

– Пръскане на абразивни вещества

– Градинарство
– Здравни грижи
– Горско стопанство
– Груби строителни работи и пътно строителство
– Кофражни и декофражни работи
– Монтаж и инсталация на скелета
– Работи по разрушаване

– Строителство на сгради

– Взривни работи

– Изграждане на строителни
съоръжения

– Експлоатация и преработване на скали
– Работа в кланици и на линии за транжиране
– Транспортиране и складиране
– Работа с матрици в керамичната промишленост
Стъпала и крака
(части)
Обувки (вкл.
ботуши и др.) с
обезопасяващо или
защитно бомбе
Обувки със защита
на предната част
на стъпалото

– Работа със замразени блокове месо и опаковки
консервирани храни
– Производство, експлоатация и преработване на продукти
от плоско стъкло и на стъклен амбалаж
– Дейност по преустройство и поддръжка
– Горски дейности
– Работа с бетонови конструкции и панели, включително
кофражни и декофражни работи
– Работа на строителни площадки и в складове на
изпълнители
– Работа по покриви
– Работа на стоманени мостове, стоманени конструкции,
стълбове, кули, подемници, на стоманени хидравлични
съоръжения, в съоръжения на високи пещи, стоманолеярни
и валцовъчни цехове, с големи контейнери, тръбопроводи
с голям диаметър, на кранове, в инсталации на парни котли
и електроцентрали

– Производство, монтаж и
поддръжка на машини
– Корабостроене
– Миннодобивни дейности
– Производство на енергия
– Изграждане и поддръжка
на инфраструктура
– Железодобивна и
стоманодобивна
промишленост
– Кланици
– Предприятия за логистика
– Промишлено
производство
– Стъкларска промишленост
– Горско стопанство
– Металургия

– Строителство на пещи, монтаж на инсталации за
отопление и вентилация и на метални конструкции
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– Работа с високи пещи, в инсталации за директно
получаване на желязо, стоманолеярни и валцовъчни
цехове, металургични заводи и инсталации за коване,
щамповане, горещо пресоване и изтегляне на тел
– Работа в кариери и открити рудници, транспортиране на
сурови въглища
– Работа с матрици в керамичната промишленост
– Облицовка на пещи за керамичната промишленост
– Маневриране на влакове
– Строителство на сгради
– Изграждане на строителни
съоръжения
– Корабостроене
Падане поради
подхлъзване

Стъпала
Обувки, устойчиви
на хлъзгане

– Работа по хлъзгави повърхности
– Работа в среди с висока влажност

– Кланица
– Чистене
–Хранителни
промишлености
– Градинарство
– Риболовна промишленост
– Металургия

– Работа на скеле
– Монтаж на предварително произведени сглобяеми части

Падане от
височина

Цялото тяло
ЛПС за
предотвратяване
или възпиране на
падане от височина

– Работа на стълбове

– Строителство на сгради

– Работа по покриви
– Работа по отвесни или наклонени повърхности

– Изграждане на строителни
съоръжения

– Работа в кабини на високи кранове

– Корабостроене

– Работа във високо разположени кабини на складово
подемно-транспортно оборудване

– Поддръжка на
инфраструктура

– Работа във високите части на сондажни кули
– Работа в шахти и канализационни тръби
– Преработващи
промишлености
Вибрации

Статичен натиск
върху части от
тялото

Ръце – под китките
Защитни ръкавици

– Работа с ръчно управляеми машини и инструменти

Колена (части от
крака)
Наколенки

– Поставяне на настилки от блокчета, плочки и павета

– Строителни работи
– Работа по строителни
съоръжения
– Строителство на сгради
– Изграждане на строителни
съоръжения
– Строителство на сгради

Стъпала
Обувки с бомбета

– Работи по разрушаване

– Изграждане на строителни
съоръжения

– Обработване на товари

– Транспортиране и
складиране

– Работа с ръчно управляеми машини и инструменти

– Строителство на сгради

– Заваряване и коване

– Изграждане на строителни
съоръжения

– Поддръжка
Механични
наранявания
(охлузвания,
пробивни или
порезни рани,
ухапвания,

Очи и/ или лице
Очила, защитни
маски, лицеви
щитове

– Шлифоване и разрязване
– Работа с длето/ секач

– Корабостроене
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– Експлоатация и преработване на скали

– Миннодобивни дейности

– Работа с машини за механична обработка на материали с
отделяне на дребни частици

– Производство на енергия

– Щамповане
– Преместване и натрошаване на отломъци
– Пръскане на абразивни вещества
– Ползване на храсторез или верижен трион

– Поддръжка на
инфраструктура
– Железодобивна и
стоманодобивна
промишленост
– Металургия и
дърводобивна и
дървопреработвателна
промишленост
– Каменоделство
– Градинарство
– Горско стопанство
– Строителство на сгради

– Работа със стоманени рамкови конструкции
– Боравене с предмети с остри ръбове, различни от
машини, при които има опасност от захващане на
ръкавиците
Ръце – под китките
Защитни ръкавици
при механични
дейности

– Редовно рязане с ръчен нож в производството и при
работа в кланици
– Смяна на ножовете на режещи машини
– Горски дейности
– Градинарство
– Окачване на товари с товарозахващащи приспособления

– Изграждане на строителни
съоръжения
– Корабостроене
– Поддръжка на
инфраструктура
– Преработващи
промишлености
– Хранително-вкусова
промишленост
– Клане
– Горско стопанство
– Металургия

Предмишници
Защита на ръцете
Торс/ коремна
област/ крака
Защитна
престилка,
защитни гамаши
Панталони,
устойчиви на
пробив (срязване)

– Обезкостяване и транжиране

– Клане

– Редовно рязане с ръчен нож в производството и при
работа в кланици
– Горски дейности

– Хранително-вкусова
промишленост
– Клане
– Горско стопанство
– Строителство на сгради

– Груби строителни работи и пътно строителство
Стъпала
Обувки,
устойчиви на
пробив

– Хранително-вкусова
промишленост

– Работа по разрушаване
– Кофражни и декофражни работи
– Горски дейности

– Изграждане на строителни
съоръжения
– Корабостроене
– Миннодобивни дейности
– Горско стопанство
– Металургия
– Машиностроене

Заплитане и
захващане

Цялото тяло
Защитно облекло
срещу риск от
заплитане в
движещи се части

– Защипване в части от машини

– Производство на машини
за тежки експлоатационни
условия

– Защипване на дреха в части от машини

– Инженерство

– Самозаплитане в части на машини

– Завличане

– Строителство
– Земеделие
– Металургия
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ФИЗИЧНИ – ШУМ
Уши
Предпазни
средства за защита
на слуха

– Работа с метални преси

– Металургия

– Работа с пневматични пробивни машини

– Промишлено
производство

– Работа на наземния персонал на летищата
– Работа с електрически инструменти

Шум

– Взривни работи
– Работа по набиване на пилоти
– Работа с дърво и текстил

– Строителство на сгради
– Изграждане на строителни
съоръжения
– Авиационна
промишленост
– Миннодобивни дейности

ФИЗИЧНИ – ТЕРМИЧНИ
Топлина и/ или
пламък

Лице/ цяла глава
Заваръчни маски,
каски/ шапки
против топлина
или огън, защитни
качулки против
топлина и/ или
пламък
Торс/ коремна
област/ крака
Защитна
престилка,
защитни гамаши

– Работа при наличие на висока температура, лъчиста
топлина или огън
– Работа със или в близост до разтопени вещества
– Работа с пистолети за заваряване на пластмаса

– Железодобивна и
стоманодобивна
промишленост
– Металургия
– Услуги по поддръжка
– Промишлено
производство

– Заваряване и коване
– Леене

– Железодобивна и
стоманодобивна
промишленост
– Металургия
– Услуги по поддръжка
– Промишлено
производство

Ръце – под китките
Защитни ръкавици
против топлина и/
или пламък

– Заваряване и коване
– Работа при наличие на висока температура, лъчиста
топлина или огън
– Работа със или в близост до разтопени вещества

– Железодобивна и
стоманодобивна
промишленост
– Металургия
– Услуги по поддръжка
– Промишлено
производство

Предмишници
Ръкави

– Заваряване и коване
– Работа със или в близост до разтопени вещества

– Железодобивна и
стоманодобивна
промишленост
– Металургия
– Услуги по поддръжка
– Промишлено
производство

Стъпала
Обувки при
топлина и/ или
пламък

– Работа със или в близост до разтопени вещества

– Железодобивна и
стоманодобивна
промишленост
– Металургия
– Услуги по поддръжка
– Промишлено
производство

Цяло тяло/ част от
тялото

– Работа при наличие на висока температура, лъчиста
топлина или огън

– Железодобивна и
стоманодобивна
промишленост
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– Металургия
– Горско стопанство

– Работа на открито при крайно тежки условия на студ

– Строителство на сгради

– Работа в камери за дълбоко замразяване

– Изграждане на строителни
съоръжения

– Работа с криогенни течности

– Корабостроене
– Миннодобивни дейности
– Хранително-вкусова
промишленост
– Земеделие и рибарство

Студ

Цяло тяло/ част от
тялото,
включително глава
Защитно облекло
при студ

– Работа на открито при студено време

– Строителство на сгради

– Работа в камери за дълбоко замразяване

– Изграждане на строителни
съоръжения
– Корабостроене
– Миннодобивни дейности
– Хранително-вкусова
промишленост
– Земеделие и рибарство
– Транспортиране и
складиране

ФИЗИЧНИ – ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

Поразяване от
електрически ток
(пряк или непряк
контакт)

Статично
електричество

Цялата глава
Електроизолацион
ни каски
Ръце – под китките
Електроизолацион
ни ръкавици
Стъпала
Електроизолацион
ни обувки
Цялото тяло/ ръце –
под китки/ стъпала
Токопроводящи
ЛПС за носене от
опитни лица при
работа под
електрическо
напрежение при
напрежение с
номинална
мощност на
системата до 800
kV~ (променливо)
и до 600 kV–
(постоянно)
Ръце – под китките
Антистатични
ръкавици
Стъпала
Антистатични/
токопроводящи
обувки
Цялото тяло
Антистатично
облекло

– Работа под електрическо напрежение или в близост до
тоководещи части под електрическо напрежение
– Работа по електрическа уредба

– Производство на енергия
– Пренос и разпределение на
електрическа енергия
– Поддръжка на
промишлени съоръжения
– Строителство на сгради
– Изграждане на строителни
съоръжения

– Боравене с пластмаса и каучук
– Наливане, събиране или товарене в резервоар/ контейнер
– Работа в близост до елементи с голям натрупан заряд
като лентови транспортьори
– Боравене с взривни вещества

– Промишлено
производство
– Фуражна промишленост
– Инсталации за пакетиране
в чували и опаковане
– Производство, съхранение
и транспорт на взривни
вещества
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ФИЗИЧНИ – ЛЪЧЕНИЯ
– Риболов и земеделие
Глава
Шапки и каски

– Работа на открито

– Работа с лъчиста топлина
– Експлоатация на пещи
Очи
Защитни очила и
защитни маски

– Работа с лазер
– Работа на открито

– Строителство на сгради
– Изграждане на строителни
съоръжения
– Железодобивна и
стоманодобивна
промишленост
– Промишлено
производство

– Заваряване и рязане с газова горелка

– Риболов и земеделие

– Стъклодувни работи

– Здравни грижи

– Бактерицидни лампи
– Строителство на сгради
– Изграждане на строителни
съоръжения

Нейонизиращи
лъчения,
включително
слънчева
светлина (освен
пряко
наблюдение)

– Корабостроене
– Миннодобивни дейности
– Производство на енергия
Цялото тяло (кожа)

– Работа на открито

– Поддръжка на
инфраструктура

ЛПС против
Ултравиолетови
лъчи от естествени
и изкуствени
източници

– Електрозаваряване

– Риболов и земеделие

– Бактерицидни лампи

– Горско стопанство

– Ксенонови лампи

– Градинарство
– Хранително-вкусова
промишленост
– Производство на
пластмаси
– Полиграфическа
промишленост
– Здравни грижи

Йонизиращи
лъчения

Очи
Защитни очила/
полумаски против
йонизиращи
лъчения
Ръце – под китките
Защитни ръкавици
против
йонизиращи
лъчения
Торс/ коремна
област/ част от
тялото
Защитна
престилка срещу
рентгенови лъчи
/наметало/
жилетка/ пола
срещу рентгенови
лъчи

– Здравни грижи
– Работа със съоръжения с рентгеново лъчение

– Ветеринарни грижи

– Работа в областта на медицинската радиодиагностика

– Инсталация за
радиоактивни отпадъци

– Работа с радиоактивни продукти

– Производство на енергия
– Здравни грижи
– Ветеринарни грижи
– Дентални грижи
– Работа със съоръжения с рентгеново лъчение

– Урология

– Работа в областта на медицинската радиодиагностика

– Хирургия
– Интервенционна
радиология
– Лаборатории
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Глава
Защита за главата
и шапки ЛПС за
Глава
защита напр. от
Защита
за главата
развиване
на
имозъчни
шапки ЛПС
за
тумори
защита напр. от
развиване на
мозъчни тумори
Част от тялото
ЛПС за защита на
щитовидната
Част
жлезаот тялото
ЛПС
ЛПС за
за защита
защита на
на
щитовидната
половите жлези
жлеза
Цялото тяло
ЛПС за защита на
Защитно облекло
половите жлези
против
Цялото
тяло
йонизиращи
Защитно
лъчения облекло
против
йонизиращи
лъчения

ВЕСТНИК

– Медицински работни места и съоръжения с рентгеново
лъчение
– Медицински работни места и съоръжения с рентгеново
лъчение

– Здравни грижи
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– Ветеринарни грижи
– Здравни грижи
– Дентални грижи
– Ветеринарни грижи
– Урология
– Дентални грижи
– Хирургия
– Урология
– Интервенционна
–радиология
Хирургия

– Работа със съоръжения с рентгеново лъчение

– Интервенционна
радиология
– Здравни грижи

– Работа в областта на медицинската радиодиагностика
– Работа със съоръжения с рентгеново лъчение

– Ветеринарни грижи
– Здравни грижи

– Работа в областта на медицинската радиодиагностика

– Ветеринарни грижи
– Производство на енергия

– Работа в областта на медицинската радиодиагностика
– Работа с радиоактивни продукти
– Работа в областта на медицинската радиодиагностика
– Работа с радиоактивни продукти

– Инсталация за
–радиоактивни
Производствоотпадъци
на енергия
– Инсталация за
радиоактивни отпадъци

II. ХИМИЧНИ РИСКОВЕ (включително наноматериали)

II. ХИМИЧНИ РИСКОВЕ (включително наноматериали)

II. ХИМИЧНИ
РИСКОВЕ
(включително
наноматериали)
Примерни дейности,
при които може да е необходимо
Засегната
част

Промишленост и

използването на съответния вид ЛПС (*)
Примерни дейности, при които може да е необходимо

сектори
Промишленост и

използването на съответния вид ЛПС (*)
ХИМИЧЕСКИ – АЕРОЗОЛИ

сектори

Рискове
Рискове

на тялото
Засегната
част
Вид ЛПС
на тялото
Вид ЛПС

ХИМИЧЕСКИ – АЕРОЗОЛИ
– Работа по разрушаване

Твърди (прахове,
изпарения, дим,
фибри/ влакна и
Твърди
(прахове,
наноматериали)
изпарения, дим,
фибри/ влакна и
наноматериали)

Дихателна система
Приспособления за
защита на
Дихателна
система
дихателните
Приспособления
за
пътища от частици
защита на
дихателните
пътища от частици

– Взривни работи
– Работа по разрушаване
– Шлифоване и полиране на повърхности
– Взривни работи
– Работа при наличие на азбест
– Шлифоване и полиране на повърхности
–Употреба на материали, състоящи се от/съдържащи
–наночастици
Работа при наличие на азбест
– Заваряване
–Употреба
на материали, състоящи се от/съдържащи
наночастици
– Почистване на комини
– Заваряване
– Работа по футеровката на пещи и разливните кофи,
може да
отделя прах
–където
Почистване
насе
комини
Работа по
в близост
до чугунотеците
на високи пещи,
–– Работа
футеровката
на пещи и разливните
кофи,
където може
може да
да се
се отделя
отделятпрах
изпарения на тежки метали
където
Работа вв близост
близост до
до чугунотеците
шихтоподаването
на високи
пещи
–– Работа
на високи
пещи,
където може да се отделят изпарения на тежки метали
– Работа в близост до шихтоподаването на високи пещи

Ръце – под китките
Защитни
химически
Ръце
– под китките
ръкавици
и
Защитни
защитни кремове
химически
като
ръкавици
и
допълнителна/
защитни
кремове
спомагателна
като
защита
допълнителна/
спомагателна
защита

– Работа при наличие на азбест
– Употреба на материали, състоящи се от/ съдържащи
–наночастици
Работа при наличие на азбест
– Употреба на материали, състоящи се от/ съдържащи
наночастици

– Строителство на сгради
– Изграждане на строителни
–съоръжения
Строителство на сгради
Корабостроене
–– Изграждане
на строителни
съоръжения
– Миннодобивни дейности
– Корабостроене
– Железодобивна и
–стоманодобивна
Миннодобивни дейности
промишленост
– Железодобивна и
– Металургия и
стоманодобивна
дърводобивна и
промишленост
дървопреработвателна
–промишленост
Металургия и
дърводобивна и
–Автомобилна
дървопреработвателна
промишленост
промишленост
– Каменоделство
–Автомобилна
промишленост
–Фармацефтична
–промишленост
Каменоделство
– Здравни услуги
–Фармацефтична
промишленост
– Приготвяне на
–цитостатици
Здравни услуги
–– Приготвяне
нана сгради
Строителство
цитостатици
– Изграждане на строителни
–съоръжения
Строителство на сгради
Корабостроене
–– Изграждане
на строителни
съоръжения
– Поддръжка на
съоръжения
–промишлени
Корабостроене
– Поддръжка на
промишлени съоръжения
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– Работа по разрушаване
Цялото тяло
Защитно облекло
против твърди
частици

– Работа при наличие на азбест
– Употреба на материали, състоящи се от/ съдържащи
наночастици
– Почистване на комини
– Производство на средства за растителна защита
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– Строителство на сгради
– Изграждане на строителни
съоръжения
– Корабостроене
– Поддръжка на
промишлени съоръжения
– Земеделие
– Миннодобивна
промишленост

Очи
Очила и защитни
маски, лицеви
щитове

– Дърводелство
– Пътно строителство

– Металургия и
дърводобивна и
дървопреработвателна
промишленост
– Изграждане на строителни
съоръжения

Дихателна система
Приспособления за
защита на
дихателните
пътища от частици

– Обработка на повърхности (напр. лакиране/ боядисване,
абразивноструйна обработка)
– Почистване на повърхности

– Металургия
– Промишлено
производство
– Автомобилен сектор

– Обработка на повърхности
Течни
(аерозоли/пари и
мъгли)

Ръце – под китките
Защитни ръкавици
при боравене с
химикали

– Почистване на повърхности

– Металургия

– Работа с пулверизирани течности

– Промишлено
производство

– Работа с киселини и разяждащи разтвори,
дезинфекциращи средства и корозионни почистващи
вещества

– Автомобилен сектор
– Металургия

Цялото тяло
Защитно
химическо облекло

– Обработка на повърхности
– Почистване на повърхности

– Промишлено
производство
– Автомобилен сектор

ХИМИЧНИ – ТЕЧНОСТИ
Потапяне
Пръски,
пулверизирани
течности и струи

– Работа с пулверизирани течности

Ръце – под китките
Защитни ръкавици
при боравене с
химикали

– Работа с киселини и разяждащи разтвори,
дезинфекциращи средства и корозионни почистващи
продукти
– Боравене с материали за покрития

– Текстилна и шивашка
промишленост
– Сектор по почистването
– Автомобилостроене

– Дъбене

– Козметичен сектор и
фризьорство

– Работа във фризьорски и козметични салони

– Металургия

– Работа в химични лаборатории
– Чистене
Предмишници
Защитни ръкави
при боравене с
химикали

Стъпала
Защитни
химически ботуши
Цялото тяло
Защитно
химическо облекло

– Работа с киселини и разяждащи разтвори,
дезинфекциращи средства и корозионни почистващи
продукти

– Химическа промишленост
– Сектор по почистването
– Автомобилостроене

– Работа с пулверизирани течности

– Текстилна и шивашка
промишленост

– Работа с киселини и разяждащи разтвори,
дезинфекциращи средства и корозионни почистващи
продукти

– Автомобилостроене

– Работа с пулверизирани течности

– Чистене

– Сектор по почистването
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– Работа с киселини и разяждащи разтвори,
дезинфекциращи средства и корозионни почистващи
продукти
– Работа в химични лаборатории
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– Химическа
промишленост
– Сектор по почистването
– Автомобилостроене
– Земеделие
– Металургия

ХИМИЧНИ – ГАЗОВЕ И ПАРИ
– Обработка на повърхности (напр. лакиране/ боядисване,
абразивноструйна обработка)
– Почистване на повърхности

Дихателна система
Приспособления за
защита на
дихателните
пътища от газове

– Металургия
– Автомобилен сектор

– Работа в помещения за ферментация и дестилация

– Промишлено
производство

– Работа в цистерни и автоклави

– Сектор по почистването

– Работа в контейнери, ограничени пространства и
промишлени газови пещи с напречно горене, доколкото
може да съществуват рискове от отравяне с газ или
недостиг на кислород

– Производство на
алкохолни напитки

– Почистване на комини
– Дезинфекциращи средства и корозионни почистващи
вещества
– Работа в близост до газови конвертори и газови
тръбопроводи на високи пещи

– Пречиствателни станции
за отпадни води
– Завод за преработка на
отпадъци
– Химическа промишленост
– Нефтохимическа
промишленост
– Металургия
– Автомобилен сектор

– Обработка на повърхности
– Почистване на повърхности
Газове и пари

Ръце – под китките
Защитни ръкавици
при боравене с
химикали

– Работа в помещения за ферментация и дестилация
– Работа в цистерни и автоклави
– Работа в контейнери, ограничени пространства и
промишлени газови пещи с напречно горене, доколкото
може да съществуват рискове от отравяне с газ или
недостиг на кислород

– Промишлено
производство
– Производство на
алкохолни напитки
– Пречиствателни станции
за отпадни води
– Завод за преработка на
отпадъци
– Химическа промишленост
– Нефтохимическа
промишленост
– Металургия
– Автомобилен сектор

– Обработка на повърхности
– Почистване на повърхности
Цялото тяло
Защитно
химическо облекло

– Работа в помещения за ферментация и дестилация
– Работа в цистерни и автоклави
– Работа в контейнери, ограничени пространства и
промишлени газови пещи с напречно горене, доколкото
може да съществуват рискове от отравяне с газ или
недостиг на кислород

– Промишлено
производство
– Производство на
алкохолни напитки
– Пречиствателни станции
за отпадни води
– Завод за преработка на
отпадъци
– Химическа промишленост
– Нефтохимическа
промишленост
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– Боядисване чрез разпръскване
–– Боядисване
чрез разпръскване
Дърводелство

Очи
Очила и защитни
Очи
маски, илицеви
Очила
защитни
щитовелицеви
маски,
щитове

–– Дърводелство
Миннодобивни работи
– Миннодобивни работи
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– Автомобилен сектор
–– Автомобилен
Промишлено сектор
–производство
Промишлено
производство
– Миннодобивна

–промишленост
Миннодобивна
промишленост
– Химическа промишленост
–– Химическа
промишленост
Нефтохимическа
–промишленост
Нефтохимическа
промишленост

III. БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ
III. БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ

III. БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ
Рискове
Рискове

Примерни дейности, при които може да е необходимо
Примерни
дейности,на
при
които може
даЛПС
е необходимо
използването
съответния
вид
(*)
използването на съответния вид ЛПС (*)

Засегната част
Засегната
част
на тялото
на
тялото
Вид
ЛПС
Вид ЛПС

БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ (съдържащи се в) – АЕРОЗОЛИ
БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ (съдържащи се в) – АЕРОЗОЛИ

Промишленост и
Промишленост
сектори и
сектори
– Здравни грижи
–– Здравни
грижиклиники
Ветеринарни
–– Ветеринарни
Лаборатории клиники
за клиничен
–анализ
Лаборатории за клиничен
анализ
– Научноизследователски

Дихателна система
Приспособления
Дихателна
системаза
защита на
Приспособления
за
дихателните
защита
на
пътища от частици
дихателните
пътища от частици

– Работа, включваща контакт с човешко тяло и с
течностиконтакт
и тъканис човешко тяло и с
–животински
Работа, включваща
животински
течности
и
– Работа при наличие натъкани
биологичен агент
– Работа при наличие на биологичен агент

–– Домашна
помощ станции
Пречиствателни
отпадни води станции
–заПречиствателни
за
отпадни
води
– Завод за преработка
на

–отпадъци
Завод за преработка на
отпадъци
– Хранително-вкусова
–промишленост
Хранително-вкусова
промишленост
– Биохимично производство

Твърди частици
и течности
Твърди
частици
и течности

– Биохимично производство
– Здравни грижи
–– Здравни
грижиклиники
Ветеринарни
Ръце – под китките
Защитни
Ръце
– подръкавици
китките
против ръкавици
Защитни
микроорганизми
против
Цяло тяло/част от
микроорганизми
тялототяло/част от
Цяло
Защитно облекло
тялото
против биологични
Защитно
облекло
агенти биологични
против
Очи и/ или лице
агенти
Защитни
Очи
и/ илиочила
лице и
защитни маски,
Защитни
очила и
лицеви щитове
защитни
маски,
лицеви щитове

Пряк и непряк
контакт
Пряк
и непряк
контакт

–лаборатории
Научноизследователски
лаборатории
– Домове за стари хора
–– Домове
за помощ
стари хора
Домашна

–– Ветеринарни
Лаборатории клиники
за клиничен
–анализ
Лаборатории за клиничен
анализ
– Научноизследователски
– Работа, включваща контакт с човешко тяло и с
течностиконтакт
и тъкани
–животински
Работа, включваща
с човешко тяло и с
животински
течности
и
– Работа при наличие натъкани
биологичен агент
– Работа при наличие на биологичен агент

БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ (съдържащи се в) – ТЕЧНОСТИ
БИОЛОГИЧНИ
АГЕНТИ (съдържащи се в) – ТЕЧНОСТИ
Ръце – под китките
–
Работа,
включваща контакт с човешко тяло и с
Защитни
Ръце
– подръкавици
китките
животински
течностиконтакт
и тъканис човешко
(ухапвания,
Работа,
включваща
тялоужилвания)
ис
–
против
Защитни ръкавици
животински
течности
и
тъкани
(ухапвания,
ужилвания)
микроорганизми
против
микроорганизми

–лаборатории
Научноизследователски
лаборатории
– Домове за стари хора
–– Домове
за помощ
стари хора
Домашна

–– Домашна
помощ станции
Пречиствателни
за
отпадни
води
– Пречиствателни станции
за
отпадни
води
– Завод
за преработка
на

–отпадъци
Завод за преработка на
отпадъци
– Хранително-вкусова
–промишленост
Хранително-вкусова
промишленост
– Здравни грижи
–– Здравни
грижиклиники
Ветеринарни
– Ветеринарни клиники
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Цяло тяло/част от
тялото
Защитно облекло
против биологични
агенти
Очи и/ или лице
Защитни очила и
защитни маски,
лицеви щитове

ВЕСТНИК

– Работа при наличие на биологичен агент
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– Лаборатории за клиничен
анализ
– Научноизследователски
лаборатории
– Домове за стари хора
– Домашна помощ
– Пречиствателни станции
за отпадни води
– Завод за преработка на
отпадъци
– Хранително-вкусова
промишленост
– Горско стопанство
– Здравни грижи
– Ветеринарни клиники
– Лаборатории за клиничен
анализ

Ръце – под китките
Защитни ръкавици
против
микроорганизми

– Работа, включваща контакт с човешко тяло и с
животински течности и тъкани
– Работа при наличие на биологичен агент

– Научноизследователски
лаборатории
– Домове за стари хора
– Домашна помощ
– Пречиствателни станции
за отпадни води
– Завод за преработка на
отпадъци
– Хранително-вкусова
промишленост
– Здравни грижи
– Ветеринарни клиники

Пръски,
пулверизирани
течности и струи

– Лаборатории за клиничен
анализ
Предмишници
Защитни ръкави
против
микроорганизми

– Работа, включваща контакт с човешко тяло и с
животински течности и тъкани
– Работа при наличие на биологичен агент

– Научноизследователски
лаборатории
– Домове за стари хора
– Домашна помощ
– Пречиствателни станции
за отпадни води
– Завод за преработка на
отпадъци
– Хранително-вкусова
промишленост
– Здравни грижи
– Ветеринарни клиники

Стъпала/ крака
Защитни калцуни,
ботуши и гамаши

– Работа, включваща контакт с човешко тяло и с
животински течности и тъкани
– Работа при наличие на биологичен агент

– Лаборатории за клиничен
анализ
– Научноизследователски
лаборатории
– Домове за стари хора
– Домашна помощ
– Пречиствателни станции
за отпадни води
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– Завод за преработка на
отпадъци
– Завод за преработка на
–отпадъци
Хранително-вкусова
промишленост
– Хранително-вкусова
–промишленост
Здравни грижи
Здравни грижи
– Ветеринарни
клиники

Цялото тяло
Защитно облекло
Цялото тяло
против биологични
Защитно
агенти облекло
против биологични
агенти

– Работа, включваща контакт с човешко тяло и с
животински течности и тъкани
– Работа, включваща контакт с човешко тяло и с
и тъкани
–животински
Работа притечности
наличие на
биологичен агент

– Лаборатории
клиничен
Ветеринарни за
клиники
анализ
– Лаборатории за клиничен
–анализ
Научноизследователски
лаборатории
– Научноизследователски
–лаборатории
Домове за стари хора
Домове запомощ
стари хора
– Домашна

– Пречиствателни
Домашна помощстанции
за отпадни води
– Пречиствателни станции
отпадни
води
–заЗавод
за преработка
на
отпадъци
– Завод за преработка на
–отпадъци
Хранително-вкусова
промишленост
– Хранително-вкусова
промишленост
БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ (съдържащи се в) – МАТЕРИАЛИ, ХОРА, ЖИВОТНИ И ДР.
– Работа при наличие на биологичен агент

БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ (съдържащи се в) – МАТЕРИАЛИ, ХОРА, ЖИВОТНИ–ИЗдравни
ДР. грижи
Здравни грижи
– Ветеринарни
клиники

Пряк и непряк
контакт
Пряк и непряк
контакт

Ръце – под китките
Защитни ръкавици
Ръце – под китките
против
Защитни
ръкавици
микроорганизми
против
Цяло
тяло/ част от
микроорганизми
тялото
Цяло тяло/ част от
Защитно облекло
тялото
против биологични
Защитно облекло
агенти
против
биологични
Очи
и/ или
лице
агенти очила и
Защитни
Очи и/ или лице
защитни маски
Защитни очила и
защитни маски

– Работа, включваща контакт с човешко тяло и с
животински течности и тъкани (ухапвания, ужилвания)
– Работа, включваща контакт с човешко тяло и с
и тъкани
(ухапвания,
–животински
Работа притечности
наличие на
биологичен
агент ужилвания)
– Работа при наличие на биологичен агент

– Лаборатории
клиничен
Ветеринарни за
клиники
анализ
– Лаборатории за клиничен
–анализ
Научноизследователски
лаборатории
– Научноизследователски
–лаборатории
Домове за стари хора
– Домашна
Домове запомощ
стари хора
Домашна помощстанции
– Пречиствателни
за отпадни води
– Пречиствателни станции
отпадни
води
–заЗавод
за преработка
на
отпадъци
– Завод за преработка на
–отпадъци
Хранително-вкусова
промишленост
– Хранително-вкусова
–промишленост
Горско стопанство
– Горско стопанство

IV. ДРУГИ РИСКОВЕ
IV. ДРУГИ РИСКОВЕ

IV. ДРУГИ РИСКОВЕ
Рискове

Засегната част

Примерни дейности, при които може да е необходимо

Промишленост и

Рискове

на тялото
Засегната
част

използването
съответния
виддаЛПС
(*)
Примерни
дейности,на
при
които може
е необходимо

Видтялото
ЛПС
на

сектори и
Промишленост

използването на съответния вид ЛПС (*)

сектори
– Строителство на сгради

Вид ЛПС

Липса на
видимост
Липса на
видимост

Недостиг на
кислород
Недостиг на
кислород

Цялото тяло
ЛПС за визуално
Цялото тяло
сигнализиране за
ЛПС за визуално
присъствието
на
сигнализиране за
ползвателя
присъствието на
ползвателя
Дихателна система
Изолиращи
Дихателна система
приспособления за
Изолиращи
защита
на
приспособления за
защита на

– Работа в близост до движещи се превозни средства
– Работи
полагане
асфалтова
настилкасредства
и очертаване
Работа впоблизост
до на
движещи
се превозни
на пътна маркировка
– Работи по полагане на асфалтова настилка и очертаване
–наРаботи
по железопътни линии
пътна маркировка
Работи по железопътни
– Управление
на превознилинии
средства
– Работа
на наземния
персонал
на летището
Управление
на превозни
средства
– Работа на наземния персонал на летището
– Работа в затворени пространства
– Работа в помещения
за ферментация и дестилация
затворени пространства
– Работа в помещения за ферментация и дестилация

Строителство
сгради
– Изграждане
нана
строителни
съоръжения
– Изграждане на строителни
–съоръжения
Корабостроене
– Миннодобивни
Корабостроене дейности
Миннодобивни
дейности
– Транспортни
услуги
и
превоз на пътници
– Транспортни услуги и
на пътници
–превоз
Производство
на
алкохолни напитки
– Производство на
алкохолни напитки

17
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– Работа в цистерни и автоклави
– Работа в контейнери, ограничени пространства и
промишлени газови пещи с напречно горене, доколкото
може да съществуват рискове от отравяне с газ или
недостиг на кислород
– Работа в шахти, канализационни тръби и други подземни
съоръжения, свързани с канализацията

Дихателна система
Водолазна
екипировка

Удавяне

Цялото тяло
Спасителна
жилетка

С Т Р. 3 1
– Изграждане на строителни
съоръжения
– Химическа промишленост
– Нефтохимическа
промишленост

– Изграждане на строителни
съоръжения

– Работа под вода

– Риболовна промишленост

– Работа във или в близост до вода
– Работа в морето
– Работа на самолет

– Авиационна
промишленост
– Строителство на сгради
– Изграждане на строителни
съоръжения
– Корабостроене
– Докове и пристанища

„

7089
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И

МИНИСТЪР НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА:СЪВЕТ
П
ВИСШ СЪДЕБЕН

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите
за магистрати и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт
(обн.,
ДВ, бр.
17 от 2017 г.; изм. с Решение № 915
ГЪЛЪБ
ДОНЕВ
от 22.01.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 10 от 2019 г.;
изм. и доп., бр. 37 от 2019 г.; изм. с Решение
№ 8849 от 26.07.2021 г. на ВАС на РБ – бр. 64
от 2021 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 1 изречения второ и трето
се заличават.
§ 2. В чл. 6, ал. 2, т. 3 след думите „които
се изискват,“ се добавя думата „срокът“ и се
поставя запетая.
§ 3. В чл. 8, ал. 3 след думата „срока“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думата
„мястото“ се добавя „и начина“.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 5, т. 8 думите „четирима редовни
членове – хабилитирани учени по наказателноправни науки“ се заменят с „един редовен
член – хабилитиран учен по наказателноправни
науки“.
2. В ал. 6 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
3. В ал. 7, изречение първо думите „ал. 4“
се заменят с „ал. 5“ и думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 5. В чл. 19, ал. 1 думите „по въпроси“ се
заличават.
§ 6. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 9 думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 7“.

“
Министър на труда и социалната политика:
Гълъб Донев
Министър на здравеопазването:
Стойчо Кацаров

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: П

2. В ал. 10 думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 7“.
3. В ал. 11 думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 7“.
§ 7. В чл. 33 ал. 4 се изменя така:
„(4) Комисията по атестирането и конкурсите
към съответната колегия на Висшия съдебен
съвет се произнася с решение относно необходиД-Р СТОЙЧО
КАЦАРОВ
мостта
от извънредно
атестиране на допуснатите
до участие в съответния конкурс кандидати.
Наличието на предпоставките за провеждане
на извънредно атестиране се съобразява към
датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в „Държавен вестник“.“
§ 8. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „които се избират“ се
заменят с „който се избира“.
2. В ал. 5 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“
и думите „не по-малко от 50 процента от магистратите“ се заменят с „всички магистрати“.
3. В ал. 6 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 9. В чл. 39, ал. 4 първата т. 21 се отменя,
като номерацията на втората т. 21 и т. 22 става
съответно т. 22 и т. 23.
§ 10. Създава се чл. 40а:
„Чл. 40а. (1) Конкурсната комисия извършва
комплексна преценка и анализ на данните по
т. 1, 2 и 3, като поставя оценка по шестобалната система с точност до 0,25 стотни по всеки
един от тях:
1. резултати от последното атестиране на
кандидатите и проверките от по-горестоящите
органи на съдебната власт и от Инспектората
към Висшия съдебен съвет;
2. данни от кадровото дело на кандидатите;
18
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3. разгледаните и приключени дела и преписки, избрани от конкурсната комисия и
представени от кандидатите.
(2) Конкурсната комисия извършва преценка
на проверените дела или преписки по ал. 1,
т. 3 на базата на следните критерии:
1. общи за съдии, прокурори и следователи:
а) практически познания на кандидатите
в областта на материалното и процесуалното
право;
б) умения за анализ на правнорелевантни
факти и доказателства;
в) способност на кандидатите да боравят с
нормативни актове, да извличат от тях необходимата информация, да вземат решения и
да ги аргументират;
2. специфични за съдии:
а) умение за оптимална организация на работата, способност за своевременно и адекватно
планиране на съдебните заседания;
б) подготовка на съдебно заседание;
в) умения за водене на съдебно заседание
и съставяне на протокол;
3. специфични за прокурори:
а) способност за организиране на работата и
ръководство на разследващите органи и екипите, които участват в досъдебното производство;
б) брой необжалвани прокурорски актове,
включително постановленията за прекратяване
и спиране на наказателното производство, брой
окончателни съдебни актове, постановени по
внесени от кандидата актове, както и окончателните съдебни актове за връщане на делата
за отстраняване на процесуални нарушения и
причините за това; брой на уважените проте-
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сти, потвърдените, изменените и отменените
прокурорски актове при инстанционния и
служебния контрол;
4. специфични за следователи:
а) умения за планиране и структуриране на
действията в досъдебното производство;
б) умения за провеждане на следствени
действия и съставяне на протоколи за тях;
в) съответствието на актовете на прокурора
с мнението на следователя след окончателното
приключване на разследването и върнатите
дела за допълнително разследване.
(3) Членовете на конкурсната комисия поставят в индивидуален протокол една обща
оценка, средноаритметична на трите цифрови
компонента по ал. 1, т. 1 – 3.
(4) Общата оценка за притежаваните от
кандидата професионални качества се формира като средноаритметична от трите цифрови
оценки по чл. 40а, ал. 1, т. 1 – 3, а в случаите на чл. 189, ал. 4 от Закона за съдебната
власт – плюс оценката от писмения изпит.
(5) Председателят на конкурсната комисия
предава индивидуалните протоколи на представител на администрацията на Висшия съдебен
съвет, за което се съставя протокол.“
§ 11. В чл. 47, ал. 4, изречение второ думата
„приемат“ се заменя с „разглеждат“.
§ 12. В чл. 48 след думата „биография“ запетаята ведно с думите „декларацията за имотното състояние и произхода на средствата за
придобиване на имуществото на кандидатите за
административни ръководители“ се заличават.
§ 13. Приема се нов Образец 29 към чл. 40а,
ал. 3:
„Образец 29
към чл. 40а, ал. 3

ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТЕН ПРОТОКОЛ
на
..........................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

във връзка с провеждане на конкурс за преместване/повишаване за заемане на длъжността
„..................................................“ в ...............................................................................................................
ОЦЕНКИ

Вх. Име, презиме,
№
фамилия
1

2

Заемана
длъжност
3

Средноаритметична оценчл. 40а, ал. 1, ка от трите цифрови комчл. 40а,
чл. 40а,
т. 3 във връзка понента по чл. 40а, ал. 1,
т. 1, т. 2 и т. 3
ал. 1, т. 1 ал. 1, т. 2
с ал. 2, т. 1,
(кол. 4+5+6)/3)
т. 2, т. 3 и т. 4
4
5
6
7

§ 14. Приема се нов Образец 30 към чл. 40а, ал. 4:

Подпис: .................................................“
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„Образец 30
към чл. 40а, ал. 4
ПРОТОКОЛ
за формиране на обща оценка на кандидатите в конкурса за повишаване/преместване
в длъжност ..................................
№ Вх.
Име,
Заемана
Оценки от
Средноаритметична оценка от Пис- Обща оценка
по № презиме и длъжиндивидуалните трите цифрови компонента по мен на кандидата
ред
фамилия
ност
протоколи
чл. 40а, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 изпит (кол. 9+10)
(кол. 4+5+6+7+8)/5)
(кол. 9+10)/2)
1 2 3 4 5
1

2

3

4            5

6

7

8

9

10

11

“

§ 15. Приема се нов Образец 31 към чл. 40а, ал. 5:

„Образец 31
към чл. 40а, ал. 5
ПРОТОКОЛ
Днес, .............................. г., ....................... ч.,
г-н/г-жа .......................................................................................................................................................
(име и фамилия)

– .......................................................... в/във ................................................................ и председател на
(длъжност)

(орган на съдебната власт)

конкурсната комисия за провеждане на конкурс за повишаване/преместване в длъжност, предаде в администрацията на ВСС индивидуалните протоколи от оценяването на кандидатите за
заемане на длъжността „ ............................................ “ в/във ..............................................................
ПРЕДАЛ:
ПРИЕЛ:
..................................................
.......................................................
Председател на комисията
Представител на АВСС
(................................................)
(....................................................)“
§ 16. Приема се нов Образец 32 към чл. 41, ал. 1:
„Образец 32
към чл. 41, ал. 1
ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ
на кандидатите в конкурса за .................................... в/във ..................................................................
Вх.
№

Име, презиме
и фамилия

1

2

Председател:
1.
Членове:
2.
3.
4.
5.
7077

Обща оценка на Стаж в съответ- Юридически
кандидата по чл. ната система на стаж към ДВ
Заемана длъжност към ДВ
40а, ал. 4 от На- ОСВ към ДВ
редбата
Г
М
Д
Г
М
Д
3

4

5

6

7

8

9

10

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
........................................... “
Представляващ ВСС:
Боян Магдалинчев
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1015-ПВР
от 23 ноември 2021 г.

относно обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и на имената на избраните
президент и вицепрезидент на републиката
На 14 ноември 2021 г. се произведоха
избори за президент и вицепрезидент на
републиката, в които от общия брой избиратели по смисъла на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, възлизащ
на 6 691 150 избиратели, гласуваха 2 687 307
избиратели според положените в избирателните списъци подписи.
С Решение № 956 -ПВР от 16 ноември
2021 г. Централната избирателна комисия
прие анализа на несъответствията, окончателните числови данни и актуализацията
на базата данни от изборите за президент
и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.
На основание чл. 93, ал. 4 във връзка с
ал. 3 и чл. 94 от Конституцията на Република
България и чл. 57, ал. 1, чл. 311, ал. 1, т. 3
и 4 и чл. 342, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс
с Решение № 957-ПВР от 16 ноември 2021 г.
Цент ралната избирателна комиси я обяви
резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на
14 ноември 2021 г., за отделните кандидатски
листи, предложени от партии, коалиции и
инициативни комитети, по реда на вписване в
бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката. Като констатира,
че в произведените на 14 ноември 2021 г. избори няма избран президент и вицепрезидент
на републиката по смисъла на чл. 93, ал. 3
от Конституцията на Република България,
Централната избирателна комисия определи
първите двама кандидати по кандидатски
листи, получили най-много гласове, обяви
имената на кандидатите, които да участват
в нов избор съгласно чл. 93, ал. 4 във връзка с чл. 94 от Конституцията на Република
България, и обяви датата за произвеждане
на новия избор – 21 ноември 2021 г.
На основание чл. 93, ал. 4 от Конституцията на Република България и Решение № 957ПВР от 16 ноември 2021 г. на Централната
избирателна комисия на 21 ноември 2021 г.
се произведе нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, в който гласуваха
2 310 903 избиратели според положените в
избирателните списъци подписи.
С Решение № 1014-ПВР от 23 ноември
2021 г. Централната избирателна комисия
прие анализа на несъответствията, окончателните числови данни и актуализацията на
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базата данни от новия избор за президент
и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.
Пр ед ви д из ложено т о и на о снова н ие
чл. 93 и 94 от Конституцията на Република
България, чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 311, ал. 1,
т. 5 и чл. 344 от Изборния кодекс и Решение
№ 956-ПВР от 16 ноември 2021 г., Решение
№ 957-ПВР от 16 ноември 2021 г. и Решение
№ 1014-ПВР от 23 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия
РЕШИ:
1. Обявява резултатите по кандидатски
листи за всички кандидати в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката,
произведени на 14 ноември 2021 г., по реда
на вписване в бюлетината за гласуване за
президент и вицепрезидент на републиката,
както следва:
№ 1 Йоло Д и м и т р ов Денев и Марио
Цанков Филев, Инициативен комитет – 5394
действителни гласове;
№ 2 Н и кола й Си меонов Ма л и нов и
С ве тла на Пе т р ова Ко с ева , РУСОФИ Л И
ЗА ВЪЗРА ЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО –
8213 действителни гласове;
№ 3 Росен Пламенов Миленов и Иван
Стефанов Иванов, Инициативен комитет –
12 644 действителни гласове;
№ 4 Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев, ПАТРИОТИЧЕН
ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИК АЛИ и БНДС
ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ – 8568 действителни гласове;
№ 5 Кос та д и н Тодоров Кос та д и нов и
Елена Цонева Гу нчева, ВЪЗРА Ж Д А НЕ –
104 832 действителни гласове;
№ 6 Р у мен Георг иев Ра дев и И л и я на
Малинова Йотова, Инициативен комитет –
1 322 385 действителни гласове;
№ 7 Гора н Тас ев Бла г оев и И вел и на
Колева Георгиева-Стойнова, НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ Н А ДЕСНИЦ АТА –
12 323 действителни гласове;
№ 8 Благой Боянов Петревски и Севина
Краснодарова Хаджийска, БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация – 5518
действителни гласове;
№ 9 Марина Орфей Малчева и Савина
Веселинова Луканова, Инициативен комитет – 6315 действителни гласове;
№ 10 А лекс а н д ър Триф онов Томов и
Лъчезар Аспарухов Аврамов, БЪЛГАРСКА СОЦИ А Л ДЕМОК РА ЦИ Я – ЕВРОЛЕВИЦ А –
7235 действителни гласове;
№ 11 Волен Николов Сидеров и Магдалена
Ламбова Ташева, АТАК А – 14 792 действителни гласове;
№ 12 Б оя н Б оя нов С т а н ков-Рас ат е и
Е лена К и ри лова Вата ш к а, И н и ц иат и вен
комитет – 6798 действителни гласове;
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№ 13 Жельо Николов Желев и Калин Димитров Крулев, ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА
БЪЛГАРИЯ – 6154 действителни гласове;
№ 14 Светослав Емилов Витков и Веселин Асенов Белоконски, ПП ГЛАС НАРОДЕН – 13 972 действителни гласове;
№ 15 Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева, Инициативен
комитет – 610 862 действителни гласове;
№ 16 Луна Йорданова Йорданова и Иглена
Д и м и т рова И л иева, И н и ц иат и вен ком итет – 21 733 действителни гласове;
№ 17 Мустафа Сали Карадайъ и Искра
Димитрова Михайлова-Копарова, Движение
за права и свободи – ДПС – 309 681 действителни гласове;
№ 18 Цвета Кирилова Кирилова и Георги
Атанасов Тутанов, Инициативен комитет –
7706 действителни гласове;
№ 19 Лозан Йорданов Панов и Мария
Х и н дова К аси мова-Моас е, И н и ц иат и вен
комитет – 98 488 действителни гласове;
№ 20 Мари я Пет рова Колева и Ганчо
Иванов Попов, ПП ПРАВОТО – 4666 действителни гласове;
№ 21 Ми лен Васи лев Ми хов и Мари я
Йорда нова Ц ве т кова, ВМ РО – БЪ Л ГА РС КО Н А Ц ИОН А Л НО Д ВИ Ж Е Н И Е –
13 376 действителни гласове;
№ 22 Георги Венелинов Георгиев и Стоян
Андреев Цветков, БНО – 2958 действителни
гласове;
№ 23 Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-Христова, ВОЛЯ –
10 536 действителни гласове;
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„Не подкрепям никого“ – 60 786 действителни гласове.
2. Обявява окончателните резултати от
новия избор за президент и вицепрезидент
на републиката, произведен на 21 ноември
2021 г., както следва:
Р у мен Георг иев Ра дев и И л и я на Мал и нова Йо т ова, И н и ц иат и вен ком и т е т –
1 539 650 действителни гласове;
Анастас Георгиев Герджиков и Невяна
Михайлова Митева-Матеева, Инициативен
комитет – 733 791 действителни гласове;
„Не подкрепям никого“ – 34 169 действителни гласове.
3. Обявява за избран за президент на
Република България Румен Георгиев Радев.
4. Обявява за избрана за вицепрезидент
на Република България Илияна Малинова
Йотова.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Камелия Нейкова
Секретар:
Севинч Солакова
Зам.-председатели:
Димитър Димитров
Емил Войнов
Росица Матева
Цветозар Томов
Членове:
Георги Баханов
Гергана Стоянова
Ерхан Чаушев
Елка Стоянова
Йорданка Ганчева
Красимир Ципов
Любомир Георгиев
Силвия Стойчева
Цветанка Георгиева
7217

С Т Р.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-87
от 18 ноември 2021 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 322, 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 Суворово след Решение № 24-412 по протокол № 24 от 19.05.2021 г.
на Общинския съвет – Суворово, становище от
Регионалното управление на образованието – Вар
на, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1107 от 21.05.2021 г. на
министъра на образованието и науката, поради
липса на достатъчно ученици от населено място, в което е училището, считано от 1.07.2022 г.
закривам ОУ „Христо Ботев“ – с. Николаевка,
община Суворово, област Варна.
1. Учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Николаевка, община Суворово, област Варна, да се
насочат за обучение към СУ „Никола Йонков
Вапцаров“ – гр. Суворово, община Суворово,
област Варна, при условията на чл. 12 от ЗПУО.
2. Задължителната документация на ОУ „Христо Ботев“ – с. Николаевка, община Суворово,
област Варна, да се съхранява в СУ „Никола
Йонков Вапцаров“ – гр. Суворово, община Суворово, област Варна.
3. Имуществото на ОУ „Христо Ботев“ – с. Николаевка, община Суворово, област Варна, е общинска собственост и се предоставя за управление
със заповед на кмета на община Суворово.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

7169

Министър:
Н. Денков

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 585
от 28 октомври 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ и чл. 5, ал. 2
и ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет – Кюстендил, одобрява проекта за частично изменение
на общия устройствен план на община Кюстендил
в обхвата на ПИ 16141.102.217 от ПНИ на местност
Крънолица, землището на с. Горна Брестница,
община Кюстендил, съгласно което територията

на имота попада в устройствена зона – вилна
зона (Ов), като параметрите на застрояване са
съобразени с изискванията на чл. 29 от Наредба
№ 7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, със следните
устройствени показатели и характеристики:
предназначение на имота – „за гараж на мик
робуси и индивидуално жилищно строителство“;
височина на вилната сграда – 7,0 м, а до билото
на покрива – 10 м;
плътност на застрояване (П застр.) – до 40%;
озеленена площ (П озел.) – до 50%, като една
втора от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;
интензивност на застрояване (К инт.) – до 0,8.
Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на
чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.
Председател:
И. Андонов
7188
Димитър Радославов Манолов – председател
на Надзорния съвет на Националния осигурителен
институт, на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за
социално осигуряване обявява следните промени
в състава на Надзорния съвет на Националния
осигурителен институт:
1. Освобождават се от състава на Надзорния
съвет на Националния осигурителен институт:
Ирена Борисова Младенова; Димитър Владимиров Петров.
2. Определят се за членове на Надзорния
съвет на Националния осигурителен институт:
Ивелина Пенчева Пенева – заместник-министър
на икономиката; Тома Валериев Томов – заместник-министър на здравеопазването.
7212
3. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Заповед № РС-77 от 22.11.2021 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-60
от 6.08.2020 г. (ДВ, бр. 71 от 2020 г.) за строеж:
„Изграждане на стационарна рентгенова система
за проверка на влакови композиции и превозваните от тях товари, намираща се в близост до жп
гара Свиленград“, на територията на поземлен
имот с идентификатор 65677.1.1152 в землището на
Свиленград, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
7211
4. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-76 от 12.11.2021 г. за обект: „Изграждане
на 20 бр. автоматични прелезни устройства“ за
етапи, както следва:
· Етап 1: Железопътен прелез на км 374+275
в гара Дралфа – Електрическа бариера в участък от км 374+250 до км 374+969, намиращ се в
с. Дралфа, община Търговище, област Търговище.
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· Етап 2: Железопътен прелез на км 540+150 в
гара Варна Товарен парк – Електрическа бариера,
в участък от км 539+590 до км 540+366, намиращ
се в гр. Варна, община Варна, област Варна.
· Етап 3: Железопътен прелез на км 165+574
в гара Царева ливада – Електрическа бариера в
участък от км 165+600 до км 165+909, намиращ
се в с. Царева ливада, община Дряново, област
Габрово.
· Етап 4: Железопътен прелез на км 32+078 в
гара Вълчи дол – Електрическа бариера в участък
от км 32+053 до км 32+441, на гара Вълчи дол,
намиращ се в гр. Вълчи дол, община Вълчи дол,
област Варна.
· Етап 5: Железопътни прелези на км 1+050
и на км 1+450 в междугарието Свищов – Ореш
в участък от км 0+000 до км 3+200, намиращ
се в землището на гр. Свищов, община Свищов,
област Велико Търново.
· Етап 6: Железопътни прелези на км 126+290
и на км 127+790 в междугарието Ловеч – Троян в
участък от км 125+090 до км 128+990, намиращ
се в землището на гр. Троян, община Ловеч,
област Ловеч.
· Етап 7: Железопътен прелез на км 56+705
в междугарието Люляково – Дъскотна – Автоматична бариера (АБ I) в участък от км 54+805 до
км 58+125, намиращ се в землищата на с. Планиница и с. Дъскотна, община Руен, област Бургас.
· Етап 8: Железопътен прелез на км 95+710 в
междугарието Дългопол – Величково – Автоматична бариера (АБ II) в участък от км 93+545 до
км 97+545, намиращ се в гр. Дългопол, община
Дългопол, област Варна.
· Етап 9: Железопътен прелез на км 148+505
в района на РП Соколово – Автоматична бариера
(АБ I) в участък от км 146+805 до км 150+155,
намиращ се в землищата на с. Соколово, с. Длъгня
и с. Косарка, община Дряново, област Габрово.
· Етап 10: Железопътен прелез на км 34+632
в меж дугарие Храбърско – Разменна – А втоматична бариера (АБI) в участък от км 32+927
до км 36+468, намиращ се в с. Делян, община
Божурище, Софийска област.
· Етап 11: Железопътен прелез на км 53+317 в
междугарието Радомир – Долни Раковец – Автоматична бариера (АБI) в участък от км 51+312 до
км 55+337, намиращ се в землищата на с. Бобораци, с. Долни Раковец, гр. Радомир и с. Кошарите,
община Радомир, област Перник.
· Етап 12: Железопътен прелез на км 125+723
в междугарие Благоевград – Симитли – Автоматична бариера (АБI) в участък от км 123+911 до
км 127+553, намиращ се в землището на Благоевград, община Благоевград, област Благоевград.
· Етап 13: Железопътен прелез на км 141+912
в междугарие Симитли – Черниче – Автоматична
бариера (АБI) в участък от км 139+800 до км
143+150, намиращ се в землищата на гр. Симитли и
с. Крупник, община Симитли, област Благоевград.
· Етап 14: Железопътни прелези на км 16+510
и на км 16+979 в междугарието Волуяк – Банкя – Автоматични бариери (АБI) в участък от км
14+470 до км 18+848, намиращ се в землищата
на с. Иваняне и гр. Банкя, Столична община,
област София.
· Етап 15: Железопътен прелез на км 6+050
в междугарие Радомир – РП Александър Димит
ров – Автоматична бариера (АБ1) в участък от
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км 4+176 до км 7+876, намиращ се в землищата
на с. Прибой, с. Беланица, с. Кошарите и с. Поцърненци, община Радомир, област Перник.
· Етап 16: Железопътен прелез на км 14+886 в
междугарието РП Ал. Димитров – Земен – Автоматична бариера (АБ1) в участък от км 13+101 до
км 16+501, намиращ се в землището на с. Егълница, община Ковачевица, област Перник.
· Етап 17: Железопътен прелез на км 21+050
в междугарието РП Александър Димитров – Земен – Автоматична бариера (АБ1) в участък от км
19+420 до км 22+600, намиращ се в землищата на
с. Калище, община Ковачевица, и с. Жабляново,
община Земен, област Перник.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
7198
49. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С210022-091-0001255/19.11.2021 г. възлага на
„Османджик-72“ – ЕООД, ЕИК 202184647, следния недвижим имот: КИД 70648.32.120, поземлен
имот в земеделски територии, с начин на трайно
ползване „стопански двор“, с площ 300 кв. м, намиращ се в местността Гюмюш дере, гр. Сърница,
община Сърница, област Пазарджик – парцел 120
от масив 032, съставляващ имот 032120 от картата
на възстановената собственост на землището на
гр. Сърница, с граници: имот № 032084 – ливада;
имот № 032113 – полски път; имот № 032119 – стопански двор; имот № 032096 – дере.
7159
59. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С210010-0910001261/19.11.2021 г. възлага на Атанас Любомиров
Гергинов, ЕГН 7912122823, с адрес: Кюстендил,
ул. Александър Стамболийски № 19, ап. 9, следния недвижим имот: УПИ V-90, кв. 8 по плана
на с. Трекляно, област Кюстендил, заедно с
построената в имота едноетажна масивна производствена сграда със застроена площ 792 кв. м,
като сградата представлява 1/2 ид. ч. от цялата
сграда с обща застроена площ 1584 кв. м, при
граници на имота: УПИ IV, УПИ VIII-92 и край
на регулацията, площ 3289 кв. м, намиращ се в
с. Трекляно, община Трекляно, област Кюстендил. Общата сума на закупения имот възлиза на
22 512 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението за възлагане и
същото е вписано от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имота.
7171
12. – Великотърновският университет „Св. св.
Кирил и Методий“ обявява конкурси за: професор
по: област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История
и археология (Средновековна обща история – История на Византия и средновековна история на
балканските народи) – един; доценти по: област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, профе-
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сионално направление 2.2. История и археология
(Археология – Праистория и археометрия) – един;
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика – Приобщаващо образование. Специална педагогика) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.4. Религия
и теология (Патрология) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност – Счетоводство) – един;
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.2. Психология (Педагогическа и възрастова
психология) – един; главни асистенти по: област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика
(Предучилищна педагогика и логопедия) – един;
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Теория и методика на
физическото възпитание и спорната тренировка – Баскетбол и Баскетбол 3х3) – един; област
на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.2. Изобразително изкуство (Пластика и дърворезба) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.9. Туризъм – един;
област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство
(Изкуствознание и изобразително изкуство – Графика) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Китайски език) – един; област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Арабски
език) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен български
език – Фонетика и ономастика) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.6.
Право (Наказателно право) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректората,
отдел „Човешки ресурси“, стаи 307 и 305, тел.:
062/618-308 и 062/618-368.
7214
14. – Великотърновският университет „Св. св.
Кирил и Методий“ обявява конкурси за прием и
обучение на докторанти за учебната 2021/2022 г.
(допълнителен прием), както следва:

Шифър
1
1.

Форми на
Области на висше образование, обучение
професионални направления и
ре- задокторски програми
дов- дочна на
2

3

Педагогически науки
Методика на обучението по информатика и информационни
технологии

1

4

ВЕСТНИК
1
2.

БРОЙ 99
2

3

4

Хуманитарни науки

2.1. Филология
Фолклористика (Български фолклор)

1

Теория и практика на превода
(Испански език)

1

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и
Австралия (Китайска литература)

1

2.2. История и археология
Средновековна обща история

1

Стара история

1

Средновековна обща история
(История на Византия и средновековна история на балканските
народи)

1

История на България (Нова история на България ХVІІІ – ХІХ в. –
Възраждане)

1

История на България (История на
българските земи XV – XVII в.)

1

История на България (Нова история на България 1878 – 1944 г.)

1

Нова и най-нова обща история
(История на Русия)

1

История на България (Средновековна българска история)

1

История на България (Съвременна история на България)

1

Археология (Ранна желязна епоха)

1

2.4. Религия и теология

3.

Теология (Патрология)

1

Теология (История на БПЦ)

1

Социални, стопански и правни
науки

3.3. Политически науки
Политология

1

3.4. Социални дейности
Организация и управление извън
сферата на материалното производство (Социални дейности)

1

3.6. Право
Гражданско и семейно право

1

БРОЙ 99
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2

3

4

Финансово право

1

Теория на държавата и правото

1

1

Международно право и международни отношения (Международно публично право)

1

1

Международно право и международни отношения (Теория на
международните отношения)

1

1

Трудово право и обществено осигуряване

1

3.7. Администрация и управление
Икономика и управление (индустрия)

1

3.8. Икономика
Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност
4.

1

1

Природни науки, математика и
информатика

4.4. Науки за Земята
Социално-икономическа
фия
8.

геогра-

1

Изкуства

8.2. Изобразително изкуство
Изкуствознание и изобразително
изкуство (Живопис)

1

Изкуствознание и изобразително
изкуство (Рисуване)

1

Общо: 28
5
В срок 2 месеца от датата на обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“, кандидатите подават следните документи на хартиен и
електронен (CD) носител: заявление до ректора
(изтегля се от сайта на университета); автобиография; копие на диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ и копие на диплома с приложението
или уверение за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (оригиналите се
представят за сравнение); допустими са и други
документи, удостоверяващи техните интереси
и постижения в научната област. Приемът се
извършва в отдел „Докторанти“, каб. 505 – ВТУ,
ректорат. За справки и повече информация: тел.
062/618-312 и сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.
7215
31. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Социална
медицина и здравен мениджмънт“ (за нуждите на
отдел „Психично здраве“, дирекция „Психично
здраве и превенция на зависимостите“) със срок
за подаване на документи 2 месеца от датата на
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обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат на адрес: 1431 София, бул. Акад. Иван
Гешов № 15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство; справки – на тел.: 02/80-56-420, 02/80-56-286.
7158
24. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 645 по
протокол № 41 от 14.10.2021 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план: проект за
изменение на плана за улична регулация на улици от о.т. 2 до о.т. 1 и от о.т. 372 до о.т. 374, м. В.з.
Косанин дол, и до о.т. 104, м. В.з. Беликата, и
създаване на нови улици от о.т. 2 през о.т. 564 –
о.т. 563 – о.т. 562 – о.т. 561 – о.т. 560 – о.т. 559 –
о.т. 558 – о.т. 557 – о.т. 553 – о.т. 554 – о.т. 555 –
о.т. 556 до о.т. 103; от о.т. 105 през о.т. 510 –
о.т. 508 – о.т. 507 – о.т. 506 – о.т. 505 – о.т. 504 –
о.т. 503 до о.т. 502; от о.т. 444 през о.т. 500 –
о.т. 501 – о.т. 502 – о.т. 566 – о.т. 567 – о.т. 568 –
о.т. 569 до о.т. 570; от о.т. 568 през о.т. 572 –
о.т. 576 – о.т. 577 – о.т. 578 – о.т. 579 – о.т. 580 до
о.т. 581; от о.т. 572 през о.т. 573 – о.т. 574 до о.т. 575;
от о.т. 508 през о.т. 509 – о.т. 510 до о.т. 511; от
о.т. 504 през о.т. 519 до о.т. 373а; от о.т. 512 през
о.т. 513 – о.т. 514 – о.т. 515 – о.т. 516 до о.т. 519; от
о.т. 515 през о.т. 517 – о.т. 518а – о.т. 518 – о.т. –
о.т. – 373в до о.т. 373б; от о.т. 514 през о.т. 520 –
о.т. 521 – о.т. 522 – о.т. 523 – о.т. 524 – о.т. 525 –
о.т. 526 – о.т. 527 – о.т. 528 – о.т. 529 – о.т. 530 –
о.т. 531 – о.т. 532 – о.т. 533 до о.т. 534; от о.т. 510
през о.т. 512 – о.т. 541 – о.т. 540 – о.т. 539 – о.т. 538 –
о.т. 537 – о.т. 536 до о.т. 535; от о.т. 104 през
о.т. 542 – о.т. 543 – о.т. 544 до о.т. 545; от о.т. 543
през о.т. 546 – о.т. 547 – о.т. 548 – о.т. 549 – 550 –
о.т. 551 – о.т. 552 до о.т. 553, м. В.з. Косанин дол,
район „Панчарево“; проект за изменение на плана за регулация на УПИ „за озеленяване“, кв. 33,
м. В.з. Косанин дол, и създаване на нов УПИ
XIV „за озеленяване“ в кв. 33; на УПИ V-529,
УПИ VI-557, УПИ VII-556, УПИ VIII-556 и УПИ
IX-555, кв. 34 за създаване на нови УПИ V-529,
3053 „за ЖС“, УПИ VI-557 „за ЖС“, УПИ VII-556
„за ЖС“ и УПИ VIII-555 „за ЖС“ в кв. 34, м. В.з.
Косанин дол; проект за план за регулация за
създаване на нови УПИ в нови квартали: УПИ I
„за озеленяване и инж. инфр.“, II-30 „за ОО и
ЖС“, III-732 „за ЖС“, IV-20 „за ЖС“, V-732 „за
ЖС“, VI „за ТП“, VIII „за озеленяване и инж.
инфр.“, IX-732 „за ЖС“, X-102 „за ЖС“, XI-103,
727 „за ЖС“, XII-727, 731 „за ЖС“, XIII-737, 730,
731 „за ЖС“, XIV-727, 730 „за ЖС“, XV-727, 730
„за ЖС“, XVI-727 „за ЖС“, XVII-727, 729 „за ЖС“,
XVIII-729 „за ЖС“, XIX-729 „за ЖС“, XX-727, 729
„за ЖС“, XXI-727 „за ЖС“, XXII-24, 727, 730 „за
ЖС“, XXIII-24, 730 „за ЖС“, XXIV-730, 731 „за
ЖС“, XXV-731 „за ЖС“, XXVI-103, 727, 731 „за
ЖС“, XXVII-731 „за ЖС“, XXVIII-732 „за ЖС“,
XXIX-732 „за ЖС“ в кв. 55; УПИ I-727, 729, 730
„за ЖС“, II-727, 730 „за ЖС“, III-727 „за ЖС“, IV
„за инж. инфрастр.“, V-727 „за ЖС“, VI-727 „за
ЖС“, VII-727 „за ЖС“, VIII-727 „за ЖС“, IX-727,
729 „за ЖС“, X-729 „за ЖС“, XI-729 „за ЖС“,
XII-15, 729 „за ЖС“, XIII-15, 729 „за ЖС“, XIV-15
„за ЖС“, XV „за инж. инфрастр.“ в кв. 56; УПИ
I-4, 675 „за ЖС“, II-4, 675 „за ЖС“, III-4, 675 „за
ЖС“, IV-4, 675 „за ЖС“, V-675 „за ЖС“, VI-675
„за ЖС“, VII-675 „за ЖС“, VIII-6, 675 „за ЖС“,
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IX-675 в кв. 57; УПИ I-4 „за ЖС“, II-4 „за ЖС“,
III-4, 675 „за ЖС“, IV-675 „за ЖС“, V-675 „за ЖС“,
VI-675 „за ЖС“, VII-6, 675 „за ЖС“, VIII-6, 675
„за ЖС“, IX-6, 675 „за ЖС“, X-309, 675 „за ЖС“,
XI-309, 675 „за ЖС“, XII – „за инж. инфрастр.“,
XIII-310 „за ОО и ЖС“, XIV „за инж. инфрастр.“
в кв. 58; УПИ I-719 „за ЖС“, II-719 „за ЖС“, III719 „за ЖС“, IV-719 „за ЖС“, V-719 „за ЖС“, VI719 „за ЖС“, VII-719 „за ЖС“, VIII-719 „за ЖС“
в кв. 59; УПИ I-719 „за ЖС“, II-719 „за ЖС“, III719 „за ЖС“, IV-719 „за ЖС“, V-719 „за ЖС“, VI719 „за ЖС“, VII-719 „за ЖС“, VIII-719 „за ЖС“,
IX-719 „за ЖС“, X-719 „за ЖС“, XI-719 „за ЖС“,
XII-719 „за ЖС“, XIII-719 „за ЖС“, XIV-719 „за
ЖС“, XV-719 „за ЖС“, XVI-717 „за ЖС“, XVII-719
„за ЖС“, XVIII-719 „за ЖС“ в кв. 60; УПИ I-61,
687 „за ЖС“, II-61, 687 „за ЖС“, III-687 „за ЖС“,
IV-687 „за ЖС“, V-687 „за ЖС“, VI-687 „за ЖС“,
VII-687 „за ЖС“, VIII-61, 687 „за ЖС“, IX-61, 687
„за ЖС“, X-687 „за ЖС“, XI-51, 687 „за ЖС“, XII719 „за инж. инфрастр.“ в кв. 62; УПИ I-686, 688
„за ЖС“, II-688 „за ЖС“, III-688 „за ЖС“, IV-685,
686, 688 „за ЖС“, V-685, 686, 688 „за ЖС“, VI-685,
686 „за ЖС“ в кв. 63; УПИ I-686 „за ЖС“, II-685,
686 „за ЖС“, III-686 „за ЖС“, IV-686 „за ЖС“,
V-686 „за ЖС“, VI – „за инж. инфрастр.“ в кв. 64;
УПИ I-685, 686 „за ЖС“, II-686 „за ЖС“, III-686
„за ЖС“, IV-686 „за ЖС“, V-686 „за ЖС“, VI-686
„за ЖС“, VII-686 „за ЖС“, VIII-686 „за ЖС“, IX686 „за ЖС“, X-686 „за ЖС“, XI-685, 686 „за ЖС“
в кв. 65; УПИ I – „за инж. инфрастр.“, II-63, 688
„за ЖС“, III-685, 686, 688 „за ЖС“, IV-685, 686,
688 „за ЖС“, V-685 „за ЖС“, VI-685, 686 „за ЖС“
в нов кв. 66, м. В.з. Косанин дол, район „Панчарево“; план за застрояване за нови УПИ в нови
квартали: II-30 „за ОО и ЖС“, III-732 „за ЖС“,
IV-20 „за ЖС“, V-732 „за ЖС“, VI „за ТП“, IX-732
„за ЖС“, X-102 „за ЖС“, XI-103, 727 „за ЖС“,
XII-727, 731 „за ЖС“, XIII-737, 730, 731 „за ЖС“,
XIV-727, 730 „за ЖС“, XV-727, 730 „за ЖС“, XVI727 „за ЖС“, XVII-727, 729 „за ЖС“, XVIII-729
„за ЖС“, XIX-729 „за ЖС“, XX-727, 729 „за ЖС“,
XXI-727 „за ЖС“, XXII-24, 727, 730 „за ЖС“,
XXIII-24, 730 „за ЖС“, XXIV-730, 731 „за ЖС“,
XXV-731 „за ЖС“, XXVI-103, 727, 731 „за ЖС“,
XXVII-731 „за ЖС“, XXVIII-732 „за ЖС“, XXIX732 „за ЖС“ в кв. 55; УПИ I-727, 729, 730 „за ЖС“,
II-727, 730 „за ЖС“, III-727 „за ЖС“, IV „за инж.
инфрастр.“, V-727 „за ЖС“, VI-727 „за ЖС“, VII727 „за ЖС“, VIII-727 „за ЖС“, IX-727, 729 „за
ЖС“, X-729 „за ЖС“, XI-729 „за ЖС“, XII-15, 729
„за ЖС“, XIII-15, 729 „за ЖС“, XIV-15 „за ЖС“,
XV „за инж. инфрастр.“ в кв. 56; УПИ I-4, 675
„за ЖС“, II-4, 675 „за ЖС“, III-4, 675 „за ЖС“,
IV-4, 675 „за ЖС“, V-675 „за ЖС“, VI-675 „за ЖС“,
VII-675 „за ЖС“, VIII-6, 675 „за ЖС“, IX-675 в
кв. 57; УПИ I-4 „за ЖС“, II-4 „за ЖС“, III-4, 675
„за ЖС“, IV-675 „за ЖС“, V-675 „за ЖС“, VI-675
„за ЖС“, VII-6, 675 „за ЖС“, VIII-6, 675 „за ЖС“,
IX-6, 675 „за ЖС“, X-309, 675 „за ЖС“, XI-309, 675
„за ЖС“, XIII-310 „за ОО и ЖС“, XIV „за инж.
инфрастр.“ в кв. 58; УПИ I-719 „за ЖС“, II-719
„за ЖС“, III-719 „за ЖС“, IV-719 „за ЖС“, V-719
„за ЖС“, VI-719 „за ЖС“, VII-719 „за ЖС“, VIII719 „за ЖС“ в кв. 59; УПИ I-719 „за ЖС“, II-719
„за ЖС“, III-719 „за ЖС“, IV-719 „за ЖС“, V-719
„за ЖС“, VI-719 „за ЖС“, VII-719 „за ЖС“, VIII719 „за ЖС“, IX-719 „за ЖС“, X-719 „за ЖС“,
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XI-719 „за ЖС“, XII-719 „за ЖС“, XIII-719 „за
ЖС“, XIV-719 „за ЖС“, XV-719 „за ЖС“, XVI-717
„за ЖС“, XVII-719 „за ЖС“, XVIII-719 „за ЖС“
в кв. 60; УПИ I-61, 687 „за ЖС“, II-61, 687 „за
ЖС“, III-687 „за ЖС“, IV-687 „за ЖС“, V-687 „за
ЖС“, VI-687 „за ЖС“, VII-687 „за ЖС“, VIII-61,
687 „за ЖС“, IX-61, 687 „за ЖС“, X-687 „за ЖС“,
XI-51, 687 „за ЖС“, XII-719 „за инж. инфрастр.“
в кв. 62; УПИ I-686, 688 „за ЖС“, II-688 „за ЖС“,
III-688 „за ЖС“, IV-685, 686, 688 „за ЖС“, V-685,
686, 688 „за ЖС“, VI-685, 686 „за ЖС“ в кв. 63;
УПИ I-686 „за ЖС“, II-685, 686 „за ЖС“, III-686
„за ЖС“, IV-686 „за ЖС“, V-686 „за ЖС“, VI – „за
инж. инфрастр.“ в кв. 64; УПИ I-685, 686 „за ЖС“,
II-686 „за ЖС“, III-686 „за ЖС“, IV-686 „за ЖС“,
V-686 „за ЖС“, VI-686 „за ЖС“, VII-686 „за ЖС“,
VIII-686 „за ЖС“, IX-686 „за ЖС“, X-686 „за ЖС“,
XI-685, 686 „за ЖС“ в кв. 65; УПИ I – „за инж.
инфрастр.“, II-63, 688 „за ЖС“, III-685, 686, 688
„за ЖС“, IV-685, 686, 688 „за ЖС“, V-685 „за ЖС“,
VI-685, 686 „за ЖС“ в нов кв. 66, м. В.з. Косанин
дол, район „Панчарево“; план-схеми по чл. 108,
ал. 2 от ЗУТ – части „Водоснабдяване и канализация“, „Електроснабдяване“ и „Вертикално
планиране“. Решението и одобреният проект на
подробен устройствен план са публикувани на
интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитекту ра 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.
7196
37. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 713 по
протокол № 42 от 28.10.2021 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план: проект
за изменение на плана за регулация на м. НПЗ
Искър-юг, кв. 26, УПИ I-СО, УПИ II-454 – „за
ЖС, офиси, общ. обсл.“, и УПИ III-424, 458, 618,
619, общ. – „за ЖС, офиси, общ. обсл., подземни
гаражи и трафопост“, за създаване на нови УПИ
I-СО, УПИ II-2139 – „за ЖС, офиси, общ. обсл.“,
УПИ III-2137 – „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“,
и УПИ IV-2099, 2137 – „за ЖС, офиси, общ. обсл.,
ПГ, ТП“, ПИ с идентификатори 68134.1506.2099,
68134.1506.2137 и 68134.1506.2139; проект за изменение на уличната регулация на м НПЗ Искър-юг,
район „Искър“ – изменение профила на улица
от о.т. 34ж-о.т. 34з-о.т. 34л-о.т. 34к и създаване
на пешеходна алея между новообразувани УПИ
I-СО и УПИ IV-2099, 2137 – „за ЖС, офиси, общ.
обсл., ПГ, ТП“; проект за изменение на плана за
застрояване на м. НПЗ Искър-юг, кв. 26, нов УПИ
II-2139 – „за ЖС, офиси, общ. обсл.“, нов УПИ III2137 – „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“, и нов
УПИ IV-2099, 2137 – „за ЖС, офиси, общ. обсл.,
ПГ, ТП“; работен устройствен план за м. НПЗ
Искър-юг, кв. 26, нов УПИ II-2139 – „за ЖС, офиси,
общ. обсл.“, нов УПИ III-2137 – „за ЖС, офиси,
общ. обсл., ПГ, ТП“, район „Искър“. Решението
и одобреният проект на подробен устройствен
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план са публикувани на интернет страницата на
Столичната община – Направление „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 „Искър“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
7183
41. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 618 по
протокол № 393 от 23.09.2021 г. на СОС са одоб
рени: 1. изменение на плана за улична регулация
на ул. Нешо Бончев в участъка от о.т. 181 на
ул. Първа българска армия през о.т. 60 до о.т. 10а
на бул. История славянобългарска (ул. 202) и
създаване на нова улица от о.т. 70 (нова) на
ул. Първа българска армия през от о.т. 70а (нова)
и о.т. 70б (нова) до о.т. 70в (нова) на бул. История
славянобългарска; затваря се разделителна ивица
на бул. История славянобългарска срещу УПИ
II, кв. 2, м. Задгарова артерия и се прекъсват
разделителните ивици между о.т. 10а и о.т. 8,
между о.т. 8 и о.т. 9 и между о.т. 9 и о.т. 14д по
кафявите и зелени линии, цифри, букви и зачертавания съгласно приложения проект; 2. изменение
на плана за регулация на контактни на улицата
УПИ I – „за ДСО „Младост“, фабрика „Детска
радост“, кв. 1, м. Орландовци – Малашевци; УПИ
I – „ТЕЦ „Надежда“, УПИ II – „Промкомбинат
стоманобетонни конструкции“, цех „Пенобетон“,
кв. 22, м. Задгарова артерия; УПИ III-529 – „за
безвредно производство, складове, офиси и магазини“, кв. 1, м. Софийски централни гробища;
преномериране на УПИ I – „за ДСО „Младост“,
фабрика „Детска радост“ от кв. 1, м. Орландов
ци – Малашевци в УПИ III – „за ДСО „Младост“,
фабрика „Детска радост“ и преминаване в кв. 22,
м. Задгарова артерия, съгласно приложения проект, по кафявите и зелени линии, цифри, текст,
зачертавания и щрихи съгласно приложения
проект; 3. план-схеми по чл. 108, ал. 3 от ЗУТ
по части: водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, топлоснабдяване, телекомуникации
и вертикално планиране. Проектите са изложени в Район „Сердика“. 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 „Сердика“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
7195
10 0. – Столичната община на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 653 по протокол № 41 от 14.10.2021 г. на СОС
е одобрен проект за подробен устройствен план:
проект за подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация на УПИ „за озеленяване“
от кв. 43 и терен „за озеленяване“, намиращ се
на юг от кв. 41 и 42 по плана на м. С. Панчарево, район „Панчарево“, и изменение на плана за
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улична регулация на улици: от о.т. 37-о.т. 35 до
о.т. 291; от о.т. 98-о.т. без номер до о.т. 287; от
о.т. 63 до о.т. 58; заличаване на улици от о.т. 291о.т. 290 до о.т. 328 и от о.т. 328-о.т. 329-о.т. 330 до
о.т. 334 за създаване на нов терен за озленяване в
кв. 43 и нов терен за озеленяване, южно от кв. 41
и нова улица от нови о.т. 83-о.т. 85-о.т. 86-о.т. 87о.т. 88-о.т. 89-о.т. 90-о.т. 91-о.т. 92-о.т. 93-о.т. 130о.т. 94-о.т. 95-о.т. 96-о.т. 97-о.т. 98-о.т. 99-о.т. 100
до о.т. 58, от о.т. 130 до о.т. 334 и от о.т. 130 до
о.т. 334; проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на м. С. Кокаляне,
м. В.з. Кокалянски ханчета, м. В.з. Кокалянски
ханчета – разширение, м. В.з. Кокалянски ханчета – II разширение, и м. В.з. Михово блато, район
„Панчарево“; проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за застрояване с определяне на ограничителна линия на застрояване от
улично-регулационните линии на м. С. Кокаляне,
м. В.з. Кокалянски ханчета, м. В.з. Кокалянски
ханчета – разширение, м. В.з. Кокалянски ханчета – II разширение, и м. В.з. Михово блато, район
„Панчарево“. Допуска отклонения от правилата и
нормативите за устройство на уличната регулация
съгласно § 8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-2
от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на
комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. План-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
по части: „Електроснабдяване“ и „ВиК“ и план
за вертикално планиране в обхвата на новопроектираните улици на м. С. Кокаляне, м. В.з.
Кокалянски ханчета, м. В.з. Кокалянски ханчета – разширение, м. В.з. Кокалянски ханчета – II
разширение, и м. В.з. Михово блато. Преномерира
кв. 21а, м. В.з. Михово блато, разположен западно от ул. Иван Асен II в кв. 21в, м. В.з. Михово
блато. Прекратява производството по одобряване
на плана за регулация и застрояване за УПИ, за
които не са представени предварителни договори
по чл. 15, ал. 3 или 5, или по чл. 17, ал. 3 или
5 от ЗУТ: м. В.з. Кокалянски ханчета, кв. 15,
УПИ XXXI-2277, 2278 „за ЖС“; м. В.з. Кокалянски ханчета, кв. 16, УПИ XV-3187, 3188, 3190 „за
ЖС“; м. В.з. Кокалянски ханчета, кв. 21г, УПИ
III-459, 854 „за ЖС“; м. В.з. Кокалянски ханчета,
кв. 25, УПИ XXIII-2062, 2065 „за ОО“; м. В.з.
Кокалянски ханчета, кв. 26, УПИ II-2021, 2022 „за
ЖС“; м. Разширение на в.з. Кокалянски ханчета,
кв. 21б, УПИ IV-450, 852, 1108 „за ЖС“; м. Разширение на В.з. Кокалянски ханчета, кв. 28A,
УПИ II-2186, 2187, 2188 „за ЖС“; м. Разширение
на в.з. Кокалянски ханчета, кв. 26A, УПИ X-607,
1241 „за ЖС“; м. Разширение на в.з. Кокалянски
ханчета, кв. 28, УПИ XII-2991, 2992 „за ОО“,
м. С. Кокаляне, кв. 17, УПИ VII-2017, 2019 „за
ЖС“; м. С. Кокаляне, кв. 17, УПИ IX-2018, 1490
„за ОО“; м. С. Кокаляне, кв. 20, УПИ XVI-750,
1220 „за ЖС“; м. С. Кокаляне, кв. 22а, УПИ XXV884, 1099 „за ЖС“; м. С. Кокаляне, кв. 25, УПИ
VIII-113, 114, 2219 „за ОО“; м. В.з. Михово блато,
кв. 21а, УПИ XVIII-534, 1746 „за ЖС“; м. В.з.
Михово блато, кв. 21а, УПИ XXVI-2227, 1030 „за
ЖС“; м. В.з. Михово блато, кв. 32а, УПИ III-1487,
1488 „за ЖС“; м. В.з. Михово блато, кв. 34a,
УПИ X-511, 2287 „за ОО“; м. В.з. Михово блато,
кв. 34a, УПИ VI-515, 2285 „за ЖС“. Прекратява
производството по одобряване на плана за регу-
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лация и застрояване за УПИ, които са одобрени
с индивидуални административни актове като
план-извадки: м. В.з. Кокалянски ханчета, кв. 8,
УПИ II-2143 „за ЖС“ и УПИ XII-2144 „за ЖС“; м.
В.з. Кокалянски ханчета, кв. 19, УПИ VI-40 „за
ЖС“, алея и задънени улици от о.т. 103-о.т. 104 до
о.т. 314 и от о.т. 98 до о.т. 624; м. В.з. Кокалянски
ханчета, кв. 14, УПИ X-140 „за ЖС“; м. В.з. Михово
блато, кв. 22а, УПИ XXXV-2048 „за ЖС“; м. В.з.
Михово блато, кв. 22а, УПИ XLI-2130 „за ЖС“;
м. В.з. Михово блато, кв. 21а, УПИ IV-2637 „за
офиси и ателиета“; м. С. Кокаляне, кв. 17, УПИ
II-642 „за ЖС“; м. В.з. Михово блато, кв. 21б,
УПИ V-3191 „за ЖС“ и УПИ VI-3189 „за ЖС“ и
улица от о.т. 63 до о.т. 588. Прекратява производството по одобряване на плана за регулация и
застрояване поради наличие на съдебен спор на
проектни УПИ XVI-552 „за ЖС“ и УПИ XVII-551
„за ЖС“, кв. 22а, м. В.з. Михово блато, на улици
от о.т. 598-о.т. 597-о.т. 596-о.т. 628-о.т. 595-о.т. 594
до о.т. 593 и от о.т. 628 до о.т. 629 и прилежащи
УПИ VII-1136 „за ЖС“ и УПИ XVIII „за траф.“.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план са публикувани на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„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 А дминист ративнни я съд – Софи я-г рад, от
отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на
Столичната община.
7208
139. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 11 от ЗУТ съобщава, че е изработен преработен проект за план
за регулация и застрояване по реда на чл. 16 от
ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура
по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в обхват на части от:
м. Ж.к. Горубляне 2, НПЗ „Изток“ – подзона
„Горубляне“, ж.к. Горубляне 3 и кв. Горубляне
съгласно посочения обхват с черна линия; експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ, приети
с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ с
протокол № ЕС-ПО-15 от 11.11.2021 г., т. 1. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването на настоящото
съобщение в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения
по проекта чрез Район „Младост“ – СО.
7194
14. – Община Благоевг ра д на основа ние
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов подземен
кабел 20 kV до поземлен имот с идентификатор
04279.20.34 в местността Под Грамада-Ш13 по
кадастралната карта на Благоевград, засягащо
и ограничаващо ползването на имот с идентификатор 04279.20.43 (полски път – общинска собственост) и имот с идентификатор 04279.20.34 (за
складова база – частна собственост) по кадастралната карта на Благоевград. Проектът се намира
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в стая № 219 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.
7179
13. – 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 ПИ 72624.274.87
и ПИ 72624.603.212 в землището на гр. Добрич за
обект: „Изграждане на кабелна линия НН; електрозахранване на складова база в ПИ 72624.603.285,
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, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската
администрация – Добрич.
7191
13а. – 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 ПИ 72624.620.37 и ПИ
72624.447.60 в землището на гр. Добрич за обект:
„Изграждане на кабелна линия НН от ТП „193“
до касета ШК-4 пред ПИ 72624.620.96 и въздушна
мрежа НН от ШК-4 пред ПИ 72624.620.96 до ПИ
72624.447.41, 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, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до
общинската администрация – Добрич.
7192
47. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 566
от 27.10.2021 г. на Добричкия общински съвет
одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за „Елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – Изграждане на
кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите
на контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1050, на
Път ІІ-27 „Добрич – Долина“ км 63+190, част от
електронна система за събиране на таксите за
ползване на републиканската пътна мрежа на
база изминато разстояние на превозни средства
с обща технически допустима максимална маса
над 3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална
маса до 3,5 т (електронна винетка)“.
7185
48. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 565
от 27.10.2021 г. на Добричкия общински съвет
одобрява подробен устройствен план – парце-

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

ларен план (ПУП – ПП) за „Елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – Изграждане на
кабелна захранваща линия НН 1 кV за нуждите
на контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1052 на
Път ІІ-29 „Добрич – Стожер“ км 31+400, част от
електронна система за събиране на таксите за
ползване на републиканската пътна мрежа на
база изминато разстояние на превозни средства
с обща технически допустима максимална маса
над 3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална
маса до 3,5 т (електронна винетка)“.
7186
79. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка
с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за определяне на трасета на отводнителна канавка и отводнителен канал за обект:
„Ремонт и реконструкция на язовир „Ямата“ в
землището на с. Баня, община Панагюрище, с
възложител „Аква – Екофиш“ – ЕООД, ЕИК
203715175, гр. Костинброд. Трасетата преминават през следните общински имоти съгласно
приложения регистър: имот с идентификатор
02717.78.706 – земеделска територия – за селскостопански, горски, ведомствен път; имот с идентификатор 02717.78.707 – земеделска територия – за
селскостопански, горски, ведомствен път; имот
с идентификатор 02717.78.709 – овощна градина;
имот с идентификатор 02717.78.308 – земеделска
територия – гори и храсти в земеделски земи;
имот с идентификатор 02717.78.301 – земеделска
територия – гори и храсти в земеделски земи.
Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2, стая
№ 202, и може да се прегледа от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7170
41. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 404 от
28.09.2021 г. на Общинския съвет „Марица“ е одоб
рен ПУП – парцеларен план, част от комплексен
проект за обект: „Преливен канал за дъждовни
води г. HD-PE DN500 с дължина L=172 м от
дъждовна канализация по ул. Панайот Хитов до
отводнителен канал ПИ 62858.31.624 – общинска
собственост, землище с. Рогош, община „Марица“,
по следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до
Административния съд – Пловдив.
7182
17. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – ПП за
определяне на трасе на оптична кабелна линия,
преминаваща през землищата на гр. Кричим,
община Кричим, с. Куртово Конаре, с. Ново село
и с. Триводици, община Стамболийски, област
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Пловдив. Заинтересуваните лица могат да се
запознаят със съдържанието на проекта в отдел
„УТ“ в Община Стамболийски и на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7160
814. – Община Шабла на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че с Решение № 280 от 15.10.2021 г. на Общинския
съвет – Шабла, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура – отклонение
за присъединяване на строеж към общи мрежи
на техническата инфраструктура, представляващ
подземна и въздушна кабелна захранваща линия
НН 1 kV, попадаща в землището на с. Дуранкулак, община Шабла, с обща дължина на трасето
410,04 м, от които подземно трасе с дължина
255,93 м, въздушно трасе с дължина 154,11 м,
преминаващо през следните поземлени имоти:
206,40 м през ПИ 24102.40.3 по КККР на с. Дуранкулак, вид територия – територия на транспорта,
с НТП – за друг поземлен имот за движение,
публична държавна собственост; 203,64 м през
ПИ 24102.40.22 по КККР на с. Дуранкулак, вид
територия – територия на транспорта, с НТП – за
път от републиканската пътна мрежа, публична
държавна собственост. Парцеларният план е част
от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – обект: Изграждане
на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите
на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ
№ 1042 на път І-9 Дуранкулак – ГКПП Дуранкулак
км 0+632, част от електронна система за събиране
на таксите за ползване на републиканската пътна
мрежа на база изминато разстояние за превозни
средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леки
автомобили с обща допустима максимална маса
до 3,5 т (електронна винетка).
7181
2. – Община с. Кирково, област Кърджали, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 във връзка с ал. 13
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план, фаза окончателен проект за обект
„Междусистемна газова връзка Гърция – България“, включващ парцеларен план за трасето
на газопровода и елементите на обслужващата
техническа инфраструктура на територията на
с. Брегово и с. Кърчовско, община Кирково, област
Кърджали. Проектът за изменение на подробен
устройствен план – парцеларен план е изложен
в сградата на община Кирково, ул. Дружба № 1,
ет. 2, стая № 11, и може да бъде разгледан всеки
работен ден от 9 до 16 ч. 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 изменение на
ПУП – ПП до общинската администрация – Кирково, ул. Дружба № 1.
7190
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Административният съд – Пазарджик, дванадесети състав, на основание чл. 218, ал. 2 от
ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба на Саит
Реджепов Трампов от гр. Сърница, ул. Любен
Каравелов № 11, със съдебен адрес: Велинград,
ул. Иван Вазов № 11, чрез адв. Даниела Калпазанова, против Решение № 28 от 30.01.2014 г. на
Общинския съвет – Велинград (ДВ, бр. 14 от
18.02.2014 г.), с което се одобрява ПУП – ПР на
кв. Крушата, община Велинград, в частта, касаеща собствения на жалбоподателя имот пл. № 108
в кв. 3 по плана на гр. Сърница, през който е
предвидено прокарване на улица с ширина 8 м с
о.т. 111 – 123. По подадената жалба е образувано
адм.д. № 954/2021 г. по описа на Административния съд – Пазарджик, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 14.12.2021 г. от
14,45 ч. Заинтересуваните лица имат право да се
конституират като ответници в едномесечен срок
от деня на обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържание по чл. 218, ал. 4 от ЗУТ.
7175
Административният съд – София област –
тричленен състав, на основание чл. 181 във връзка
с чл. 188 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, по протест на прокурор
при Софийската окръжна прокуратура е образувано адм. д. № 1133/2021 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
26.01.2022 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване са чл. 24, ал. 2, 3, 4 и 6 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Челопеч като противоречащи на разпоредби от
нормативни актове с по-висока степен – ЗМДТ
и ЗПУО.
7200
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Лидия Стойчева Минева-Бакалова, Васил Пенчев Василев, Николай
Лазаров Марков, Зорка Петкова Желева и Васил
Тодоров Петров против чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 1
от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Стара Загора,
приета с Решение № 1196 от 25.10.2017 г. и изменена
с решения № 1200 от 30.09.2021 г. и № 1303 от
30.09.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора,
по което е образувано адм.д. № 658/2021 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 12.01.2022 г. от 14,30 ч.
7193
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен,
срещу чл. 17, ал. 1 и 2, чл. 52, ал. 1, чл. 54, ал. 5,
чл. 135, ал. 3 и чл. 139, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация (мандат 2019 – 2023) при
Община Велики Преслав, приет с Решение № 45
по протокол № 5 от 21.01.2020 г. на Общинския
съвет – Велики Преслав. Въз основа на протеста
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е образувано адм. дело № 425/2021 г. по описа
на Административния съд – Шумен, насрочено
за 31.01.2022 г. от 9,30 ч.
7209
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, приложим съгласно
чл. 188 от АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор в Районната прокуратура – Шумен,
срещу приложение № 2 – Тарифа за конкретните
размери на административно-техническите услуги, предоставяни от община Каолиново, към
чл. 32, ал. 1 от Наредба № 8 от 5.04.2003 г. за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Каолиново, приета от Общинския съвет – Каолиново. Въз основа на протеста е образувано адм. д.
№ 422/2021 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 24.01.2022 г. от 10,30 ч.
7156
Бургаският районен съд, XXXVII гражданска колегия, съобщава на Евгения Николаевна
Жидко с адресна регистрация на територията на
Република България: гр. Бургас, кв. Сарафово,
ул. Септемврийска № 4, вх. А, ет. 2, ап. 5.3.Б, че
има заведено гр. д. № 5556/2021 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с правно основание
чл. 79 и 86 от ЗЗД. Същата следва в едноседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се
яви в Районния съд – Бургас, ул. Александровска
№ 101, ет. 3, за връчване на препис от исковата
молба и приложенията към нея и отговор по
реда на чл. 131 от ГПК. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7176
Бургаският районен съд, XXXVII гражданска
колегия, съобщава на Сергей Петрович Балабушка с адресна регистрация на територията на
Република България: гр. Бургас, кв. Сарафово,
ул. Септемврийска № 4, вх. А, ет. 2, ап. 5.3.Б, че
има заведено гр. д. № 5556/2021 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с правно основание
чл. 79 и 86 от ЗЗД. Същият следва в едноседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се
яви в Районния съд – Бургас, ул. Александровска
№ 101, ет. 3, за връчване на препис от исковата
молба и приложенията към нея и отговор по
реда на чл. 131 от ГПК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7177
Районният съд – Котел, граждански състав,
уведомява Мурат Ъшък, гражданин на Република
Турция, роден на 7.12.1995 г., с неизвестен адрес в чужбина и без регистрирани в Република
България постоянен и настоящ адрес, че има
качеството на заинтересована страна по гр. д.
№ 20212210100477 по описа на РС – Котел, образувано по молба с правно основание чл. 28,
ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1, чл. 25, ал. 1, т. 3
от ЗЗДет, подадена от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Котел, за настаняване на сина му
Мелек Мурат Ъшък в приемно семейство. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание за 25.01.2022 г. от 11,15 ч. Указва на
Мурат Ъшък да се яви в канцеларията на РС –
Котел, в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, за да получи

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

предназначените за него съдебни книжа, както
и да посочи адрес за призоваване в Република
България. Ако не се яви и не посочи адрес за
призоваване, съдът ще му назначи особен представител по реда на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7178
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
обявява, че в съда е образувано гр.д. № 109/2021 г.
по предявена на 2.03.2021 г. искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество,
постъпило в съда с вх. № СД-02-05-83, с правно
основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ с цена
на иска 268 892,35 лв. за отнемане в полза на
държавата на следното имущество:
На основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Богомил Диянов
Качаров с цена на иска 783,36 лв.:
– Сумата в размер 783,36 лв., представляваща
пропорционална част за проверяваното лице от
намерената у проверяваното лице и неговия брат
Веселин Диянов Качаров сума на 27.09.2016 г. в
гр. Сливен, ж.к. Сини камъни № 61, ет. 1.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Богомил Диянов
Качаров с цена на иска 152 608,99 лв.:
– Сумата в размер 27 000 лв., представляваща паричната равностойност към момента на отчуждаване на лек автомобил, марка
„БМВ“, модел „535 Д“, peг. № CU6006KK, рама:
№ WBANC91000CU78768, двигател: 306D23586412,
цвят: черен металик, дата на първоначална регистрация 14.12.2006 г.
– С у мата в размер 50 0 0 лв., п редставл яваща паричната равностойност към момента на отчуждаване на лек автомобил, марка
„Опел“, модел „Зафира“, peг. № СН3743АМ, рама
№ W0L0TGF75Y2102792, двигател X20DTL17546482,
цвят: червен, дата на първоначална регистрация
7.01.2000 г.
– Сумата в размер 1140 лв., представляваща
възстановени съдебни разноски по адм. дело
№ 1323/2014 г. по описа на Административния
съд – Бургас.
– Сумата в размер 2025 лв., представляваща получени застрахователни обезщетения от
„ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД.
– Сумата в размер 1404,50 лв., представляваща
получени застрахователни обезщетения от ЗК
„Лев Инс“.
– Сумата в размер 74 439,82 лв., представляваща получени застрахователни обезщетения от
ЗАД „Армеец“.
– Сумата в размер 1762,09 лв., представляваща
получени застрахователни обезщетения от ЗАД
„Армеец“.
– Сумата в размер 137,58 лв., представляваща получени застрахователни обезщетения по
сметка BG81UNCR70004507871658 в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 5000 лв., представляващи
върнати от „Ливфаст“ – ЕООД, ЕИК 200855812,
допълнителни вноски на собственика.
– Сумата в размер 3000 лв., представляващи
върнати от „Ливфаст“ – ЕООД, ЕИК 200855812,
допълнителни вноски на собственика.
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– Сумата в размер 11 100 лв., представляващи
върнати от „Ливфаст“ – ЕООД, ЕИК 200855812,
допълнителни вноски на собственика.
– Сумата в размер 20 600 лв., представляващи
върнати от „Ливфаст“ – ЕООД, ЕИК 200855812,
допълнителни вноски на собственика.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от „Ливфаст“ – ЕООД, ЕИК 200855812,
с цена на иска 115 500 лв.:
– Недвижим имот, представляващ две едноетажни жилищни сгради в поземлен имот с
идентификатор № 67338.523.6S по кадастралната
карта на гр. Сливен, с адрес ж.к. Сините камъни,
а именно: едноетажна сграда „Е“ със застроена площ 250 кв. м, предназначена за гаражи,
и едноетажна сграда „Ж“ със застроена площ
250 кв. м, предназначена за гаражи. Пазарна
стойност на недвижимия имот към настоящия
момент – 110 000 лв.
– Товарен автомобил, марка „Мерцедес“,
модел „814“, peг. № СН0501 А Н, № на рама
WDB67401215952392, № на двигател 35690\\0267S\9,
цвят: оранжев, дата на първоначална регистрация:
2.03.1993 г. Пазарна стойност на автомобила към
настоящия момент – 5500 лв.
Делото е насрочено за 7.03.2022 г. от 9,30 ч. с
резервна дата – 21.03.2022 г. от 9,30 ч. В двумесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
настоящото обявление третите заинтересовани
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото, предмет на отнемане в
настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Сливенския
окръжен съд в настоящото дело.
7189
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
ч л. 153, а л. 2 о т ЗП КОН П И обя вя ва, че е
образувано гр.д. № 20213600100434 по искова
молба на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Мелекбер Ридван
Мурад с постоянен и настоящ адрес: с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен,
ул. Свобода № 6, и Алтънай Али Хакъ с адрес:
с. Вълнари, община Никола Козлево, област
Шумен, ул. Свобода № 6, с което на основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение № 2762
от 6.10.2021 г. на КПКОНПИ е предявено искане да бъде постановено решение за отнемане
в полза на държавата на следното имущество
на стойност 71 416,26 лв.:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1, чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от Алтънай
Али Хакъ с цена на иска 34 696,66 лв., в т.ч.:
– сумата в размер 400 лв., представляваща
стойността, получена при бракуването на лек
автомобил марка „Рено“, модел „Канго“, peг.
№ Н1480ВК, рама № VF1KC0EAF19265761, двигател № С159160, дата на първа регистрация
22.01.1999 г., придобит от Алтънай Али Хакъ
на 15.01.2013 г., бракуван на неустановена дата
през 2018 г.;
– сумата в размер 13 030 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски
и получен превод по спестовен влог в левове
№ 19350098, открит на 7.04.2011 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, и закрит на 6.01.2020 г., с титуляр
Алтънай Али Хакъ, за която не е установен
законен източник;

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

– сумата в размер 1000 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
срочен депозит в левове № 20248893, открит на
20.04.2012 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, и закрит на
28.03.2013 г., с титуляр Алтънай Али Хакъ, за
която не е установен законен източник;
– сумата в размер 18 461,22 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски
и получен превод по срочен депозит в левове
№ 20774080, открит на 25.01.2013 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, и закрит на 28.07.2017 г., с титуляр Алтънай Али Хакъ, за която не е установен
законен източник;
– сумата в размер 1200 лв., представляваща
направени вноски след олихвяване по спестовен
влог в левове № 22609418, открит на 28.04.2015 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, и закрит на 26.06.2017 г.,
с титуляр Али Алтънай Али – непълнолетен син
на Алтънай Али Хакъ, за която не е установен
законен източник;
– сумата в размер 605,44 лв., представляваща
направени вноски след олихвяване по спестовен
влог в левове № 22609380, открит на 28.04.2015 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Дилек Алтънай
Али – непълнолетна дъщеря на Алтънай Али
Хакъ, за която не е установен законен източник.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1, чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от Мелекбер
Ридван Мурад с цена на иска 3912,05 лв., в т.ч.:
– сумата в размер 3912,05 лв., представляваща вноска по срочен депозит в евро № 21326215,
открит на 21.10.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, и
закрит на 10.01.2014 г., с титуляр Мелекбер Ридван
Мурад, за която не е установен законен източник.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Алтънай Али
Хакъ и Мелекбер Ридван Мурад с цена на иска
32 807,55 лв., в т.ч.:
– сумата в размер 32 447,40 лв., представляваща
получени парични преводи от трети лица чрез
системата на „Уестърн Юниън“, непреобразувани
в друго имущество, за получаването на които не
е установено законно основание;
– сумата в размер 360,15 лв., представляваща
получени парични преводи от трети лица чрез
системата на „МъниГрам“, непреобразувани в
друго имущество, за получаването на които не
е установено законно основание.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху описаните суми и имоти най-късно в първото заседание
по делото, насрочено за 20.04.2022 г. от 14 ч.
7203
Шуменският окръжен съд на основание чл. 153,
ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 20213600100232 по искова молба на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу
Коце Севдалинов Коцев с постоянен и настоящ
адрес: гр. Нови пазар, област Шумен, ул. Люти
брод № 15, и Фатме Миткова Йовчева с адрес:
гр. Нови пазар, област Шумен, ул. Люти брод № 15,
с което на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
и Решение № 1469 от 2.06.2021 г. на КПКОНПИ е
предявено искане да бъде постановено решение
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 160 153 лв.:
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От Коце Севдалинов Коцев на основание чл. 142,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с
цена на иска в размер 2000 лв., в т.ч.:
Следните недвижими имоти, намиращи се в
гр. Нови Пазар, ул. Люти брод № 27 – 29: сграда
с идентификатор 52009.501.191.4, с площ 18 кв. м,
при граници: от четири страни ПИ 52009.501.191,
и сг рада с идентификатор 520 09.501.191.6, с
площ 16 кв. м, при граници: от четири страни ПИ 52009.501.191, придобити с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 187, том XIX, peг. № 12534, дело № 2916 от
10.12.2015 г. (акт № 62, том 17, дело № 2925/2015 г.
на СВ – Нови пазар), с пазарна стойност към
настоящия момент – 2000 лв.
От Коце Севдалинов Коцев на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 156 000 лв.,
в т.ч.:
Сумата в размер 17 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с peг. №
Н 2043 ВК, дата на първоначална регистрация
7.12.2004 г., № на рама W V WZZZ1KZ5B001947,
№ на двигател BKD026151.
Сумата в размер 32 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил „БМВ 530Д“ с peг. № Н 4439 ВК,
дата на първоначална регистрация 22.10.2003 г.,
№ на рама WBANC71050B154743, № на двигател
306D228275758.
Сумата в размер 17 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с peг. №
Н 6158 ВК, дата на първоначална регистрация
11.06.2004 г., № на рама W V WZZZ1KZ5P001667,
№ на двигател ВКС130632.
Сумата в размер 32 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Ауди А8“ с peг. № Н 9783 ВК,
дата на първоначална регистрация 3.10.2003 г.,
№ на рама WAUZZZ 4E54N0 07846, без № на
двигател.
Сумата в размер 17 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на товарен автомобил „Фолксваген ЛТ 28“ с peг.
№ Н 4839 BP, дата на първоначална регистрация
20.08.1997 г., № на рама W VZZZ2DZWH006070,
без № на двигател.
Сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ремарке за лек автомобил „Боро БР 2“ с peг.
№ Н 0589 ЕК, дата на първоначална регистрация
8.09.2017 г., № на рама SZRBR2000H0010180.
Сумата в размер 38 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ремарке за лек автомобил „БМВ 530Д“ с peг.
№ Н 0904 ВТ, дата на първоначална регистрация
26.02.2010 г., № на рама WBAFW51060С498446,
№ на двигател N57D30A22777361.
От Фатме Миткова Йовчева на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 2153 лв., в т.ч.:
Сумата в размер 800 лв., представляваща извършени вноски на 23.04.2015 г. и на 18.04.2016 г.
по разплащателна сметка в левове № 20752143,
открита на 14.01.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Фатме Миткова Йовчева.
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Сумата в размер 1353 лв., представляваща извършени вноски на 14.07.2017 г. и на 22.05.2018 г.
по разплащателна сметка в левове № 20752143,
открита на 14.01.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Фатме Миткова Йовчева.
Съдът у казва на заинтересованите лица,
че могат да предявят своите претенции върху
описаните суми и имоти най-късно в първото
заседание по делото, насрочено за 20.04.2022 г.
от 15 ч.
7213
Софийският градски съд, І гр. отделение, 10
състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ
уведомява, че има образувано гр.д. № 3545/2020 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) срещу Галина Николова Иванова,
ЕГН 7604037574, с постоянен и настоящ адрес:
София, район „Витоша“, ж.к. Бъкстон № 28,
вх. Б, ет. 8, и Венцеслав Емилов Иванов, ЕГН
7111287603, с постоянен и настоящ адрес: Стара
Загора, ул. Св. Отец Паисий № 35, ет. 6, ап. 21,
за отнемане на имущество на обща стойност
184 538,77 лв., описано, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т.4 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Венцеслав Емилов Иванов, ЕГН
7111287603, се претендира отнемане на имущество
с цена на иска в размер 1350 лв.:
– Сумата 1350 лв., представляващи 27 % от
капитала на „3 – В Груп“ – ООД, ЕИК 2107132177.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Галина Николова
Иванова, ЕГН 7604037574, се претендира отнемане
на имущество с цена на иска в размер 115 867,17 лв.:
– Сумата в размер общо 15 380 лв., представляваща вноски от титуляря по банкова сметка
с IBAN BG03 STSA 9300 0023 7964 64, открита в
„Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер общо 13 294 лв., представляваща получени парични средства от трети лица
по банкова сметка с IBAN BG03 STSA 9300 0023
7964 64, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 583,97 лв., представляваща погасителна вноска по кредит по банкова
сметка за обслужване на кредитна карта с IBAN
BG03 STSA 9300 0025 4602 08, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер общо 45 188,90 лв., представл яваща вноск и по банковата сметка от
проверяваното лице и нейния съпруг в периода
2010 – 2019 г. по банкова сметка BG13 BPBI 7942
1088 2930 01, открита в „Юробанк България“ – АД.
– Сумата в размер общо 26 800,80 лв., представляваща получени парични средства от трети
лица в периода 2012 – 2016 г., по банкова сметка
BG13 BPBI 7942 1088 2930 01, открита в „Юробанк
България“ – АД.
– Сумата в размер общо 14 284,50 лв., представляваща вноски от титуляря, по банкова
сметка BG 14 CRBA 9898 4001 1525 14, открита
в „Юробанк България“ – АД.
– Сумата в размер 335 лв., представляваща
вноска от титуляря по банкова сметка BG24
BUIN 9561 1000 547511, открита в „Алианц банк
България“ – АД.
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Венцеслав Емилов
Иванов, ЕГН 7111287603, се претендира отнемане
на имущество с цена на иска в размер 67 321,60 лв.:
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща
получени парични средства от трето лице през
2018 г. по банкова сметка с IBAN BG 36 STSA
9300 0025 6893 10, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в общ размер 9165 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта
с № 5414 9405 49343 01 8, открита в „Юробанк
България“ – АД.
– Сумата в общ размер 2360 лв., представляваща вноски от титуляря по банкова сметка BG
73 BPBI 7940 1054 9343 01, открита в „Юробанк
България“ – АД.
– Сумата в общ размер 10 500 лв., представляваща получени парични средства от трети лица
по банкова сметка BG 73 BPBI 7940 1054 9343 01,
открита в „Юробанк България“ – АД.
– Сумата в общ размер 3508 лв., представляваща вноски от титуляря по банкова сметка BG46
BPBI 7940 1054 9343 02, открита в „Юробанк
България“ – АД.
– Сумата в общ размер 34 080,05 лв., представляваща получени парични средства от трети лица
по банкова сметка BG46 BPBI 7940 1054 9343 02,
открита в „Юробанк България“ – АД.
– Сумата в общ размер 1619,55 лв., представляваща погасителни вноски по кредит по банкова
сметка BG 19 BPBI 7940 1054 9343 03, открита в
„Юробанк България“ – АД.
– Сумата в размер 600 лв., представляваща
получени парични средства от трето лице чрез
системата „Уестърн Юниън“ на 10.03.2016 г.
– Сумата в размер 489 лв., представляваща
получени парични средства от трето лице по
банкова сметка с IBAN BG08 UNCR 7000 1520
737408, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД.
Съгласно определение от 21.10.2021 г. по
гр. дело № 3545/2020 г. по описа на СГС, І ГО, 10
състав, съдът определя срок до приключване на
съдебното дирене на първа инстанция, в който
трети заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото – предмет
на отнемане, могат да встъпят в делото, като
предявят претенциите си пред СГС.
Гражданско дело № 3545/2020 г. по описа на
СГС, І ГО, 10 състав, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 9.02.2022 г. от
11,40 ч. и резервна дата – 9.03.2022 г. от 11,40 ч.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Централно източно европейски пациентски алианс по
хематология“ (ЦИЕПАХ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС от 15.11.2021 г.
свиква общо изборно събрание на 15.01.2022 г.
в София, ж.к. Студентски град, бл. 34А, вх. Б,
ет. 10, aп. 118, от 14 ч. при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на сдружението; 2. финансов
отчет на сдружението; 3. избор на управителен
съвет; 4. обсъждане и приемане на програма и
бюджет за развитие на сдружението; 5. промяна
на устава на сдружението; 6. разни. На основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава на ЦИЕПАХ
при липса на кворум събранието ще се проведе
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същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред, ако присъстват не по-малко от трима
членове – учредители.
7161
206. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Велико Търново, на основание чл. 81
и 82 от Закона за адвокатурата свиква редовно
общо събрание на Великотърновската адвокатска колегия на 29.01.2022 г. от 8,30 ч. в Двореца
на културата и спорта „Васил Левски“ – Велико
Търново, при следния дневен ред: 1. разглеждане
отчета за дейността на адвокатския съвет през
отчетната 2021 г. и вземане на решения по него;
2. разглеждане доклада на контролния съвет за
дейността му през 2021 г.; 3. разглеждане отчета
на дисциплинарния съд за дейността му през
2021 г.; 4. приемане на бюджета на колегията за
финансовата 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, дисциплинарен съд и председател
на дисциплинарния съд; 6. избиране на делегати
за общото събрание на адвокатите от страната
за 2022 г.
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65. – Съветът на Адвокатската колегия – Кърджали, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗА свиква редовно общо събрание на колегията на 29.01.2022 г.
в 9 ч. в съдебната зала на Районния съд – Кърджали, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
съвета на колегията за 2021 г.; 2. отчетен доклад
на контролния съвет за 2021 г.; 3. отчетен доклад
на председателя на дисциплинарния съд за 2021 г.;
4. приемане на бюджета на съвета на колегията за
2022 г.; 5. избор на делегати за общото събрание
на ВАС – София; 6. определяне броя на членовете
на САК, КС и ДС; избор на председател на САК,
председател на ДС, членове на САК, контролен
съвет и дисциплинарен съд; 7. разни.
7207
1. – Управителният съвет на СНЦ „Ореол“ –
с. Руен, област Бургас, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.01.2022 г.
от 10 ч. в с. Руен, община Руен, област Бургас,
ул. Изгрев № 1, при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя за дейността на сдружението;
2. избор на нов председател на сдружението;
3. освобождаване на стари и приемане на нови
членове; 4. други.
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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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