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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 117
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за пощенските
услуги, приет от 47-ото Народно събрание на
7 април 2022 г.
Издаден в София на 14 април 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за изменение на Закона за пощенските услуги
(обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от
2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г.,
бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и
86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109
от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101
и 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от
2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 81 и 95 от 2016 г.,
бр. 97 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г. и бр. 53 и
100 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 9а, ал. 1 думите „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят със „заместник министър-председател, определен от Министерския съвет“.
§ 2. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Държавната политика в областта
на пощенските услуги се провежда от заместник министър-председател, определен от
Министерския съвет.“
§ 3. В чл. 12, ал. 1 думите „Министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „Министърът на
транспорта и съобщенията“.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „Министърът
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят със „Заместник министър-председателят по чл. 10“.
2. В т. 2 думата „издава“ се заменя с „внася
за приемане от Министерския съвет“.
§ 5. В чл. 13а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията преди издаване или“ се заменят
със „Заместник министър-председателят по

чл. 10 преди“, а думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „Министерския
съвет“.
2. В ал. 3 думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „Заместник министър-председателят по чл. 10“.
3. В ал. 4 думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „Министерския
съвет“.
§ 6. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Изискванията за пощенската сигурност
се определят с наредба на Министерския
съвет по предложение на заместник министър-председателя по чл. 10 след съгласуване
с председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.“
§ 7. В чл. 15, ал. 1, т. 21 думите „министъра
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят със „заместник министър-председателя по чл. 10“.
§ 8. В чл. 28 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „заместник министър-председателя по чл. 10“.
§ 9. В чл. 29, ал. 7 изречение второ се
изменя така: „Необходимите авансови средства по ал. 6 се предвиждат в тригодишните
бюджетни прогнози и в проектите на бюджет
на Министерския съвет.“
§ 10. В чл. 29а се правят следните изменения:
1. В ал. 7 думите „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят със „заместник министър-председателя по чл. 10“.
2. В ал. 8 думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „Заместник министър-председателят по чл. 10“.
§ 11. В чл. 71 думите „Министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят със „Заместник министър-председателят по чл. 10“.
§ 12. В чл. 74 думите „Министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят със „Заместник министър-председателят по чл. 10“.
§ 13. В чл. 75, ал. 1 думите „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят със „заместник министър-председателя по чл. 10“, а думите
„Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят
с „Министерския съвет“.
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§ 14. В ч л. 76 д у м и т е „м и н ис т ъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „Министерския
съвет по предложение на заместник министър-председателя по чл. 10“.
§ 15. В чл. 80, ал. 1, т. 1 думите „министъра
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят със „заместник министър-председателя по чл. 10“.
§ 16. В чл. 94, ал. 2 думите „Министерст вото на т ранспорта, информационни те
технологии и съобщенията“ се заменят с
„Министерския съвет“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. (1) Подзаконовите нормативни актове, издадени от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
по Закона за пощенските услуги, запазват
действието си.
(2) Подзаконовите нормативни актове по
прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от
влизането му в сила.
(3) Министерският съвет с постановление
определя заместник министър-председателя
по чл. 10 от Закона за пощенските услуги и
урежда правоотношенията, произтичащи от
този закон в 6-месечен срок от влизането му
в сила.
§ 18. В Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за
обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (обн., ДВ, бр. 108 от
2000 г.; изм., бр. 28, 88 и 94 от 2005 г., бр. 57
от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 87 и 101
от 2010 г., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 9, т. 5 думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „Министерския
съвет“.
2. В чл. 18:
а) в ал. 1 думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „Министерския
съвет“;
б) в ал. 2 думите „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят със „заместник министър-председателя по чл. 10 от Закона за пощенските
услуги“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 7 април 2022 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 118
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 12,
ал. 3 от Закона за Българската народна банка
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Илия Николов Лингорски за
член на Управителния съвет на Българската
народна банка, считано от 18 юни 2022 г.
Изпълнението на указа възлагам на управителя на Българската народна банка.
Издаден в София на 15 април 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
2473

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51
ОТ 13 АПРИЛ 2022 Г.

за допълнение на Постановление № 454 на
Министерския съвет от 2021 г. за одобряване
на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията
за 2021 г. (ДВ, бр. 110 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. Безвъзмездните средства по чл. 1
се предоставят при условия и по ред съгласно
приложението.“
§ 2. Създава се приложение към чл. 1а:
„Приложение
към чл. 1а
Условия и ред за предоставяне на помощта
1.1. Държавата предоставя на въздушните
превозвачи с оперативен лиценз на превозвач
от Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“, безвъзмездни средства в
общ размер до 60 000,0 хил. лв.
1.2. Средствата по т. 1.1 се предоставят за
преодоляване на икономическите последствия
от пандемията COVID-19.
2.1. Право да кандидатстват за получаване на безвъзмездни средства по т. 1.1 имат
въздушни превозвачи с оперативен лиценз
на превозвач на Общността с разрешение
за превоз на пътници, издаден от главния
директор на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“.
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2.2. Лицата, които кандидатстват за безвъзмездни средства по т. 1.1, следва:
2.2.1. да са регистрирани преди 1 януари
2020 г. и да са извършвали стопанска дейност
през 2020 г. и 2021 г.;
2.2.2. да са регистрирали спад поне 30 на
сто в оборота за периода от 1 март 2020 г. до
31 декември 2021 г. спрямо същия период за
2019 г., с изключение на случаите по т. 2.3.
2.3. За предприятия, които са регистрирали
спад под 30 на сто в оборота за периода от
1 март 2020 г. до 31 декември 2021 г. спрямо
същия период за 2019 г., общият размер на
помощта не може да надхвърля общата номинална стойност от 2,3 млн. евро за предприятие.
3.1. Безвъзмездните средства по т. 1.1 се
предоставят за погасяване на публични задължения, задължения към банки и задължения по договори за оперативен лизинг на
въздухоплавателни средства, текущо дължими
към 31 декември 2019 г., както и за покриване
на непокрити фиксирани разходи, направени
през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември
2021 г. съгласно Съобщение на Комисията.
Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията
на сегашното разпространение на COVID-19
(Временна рамка).
3.2. Безвъзмездните средства, които може
да получи едно предприятие за погасяване
на публични задължения, задължения към
банки и задължения по договори за оперативен лизинг на въздухоплавателни средства,
текущо дължими към 31 декември 2019 г., и за
покриване на непокрити фиксирани разходи,
направени през периода от 1 март 2020 г. до
31 декември 2021 г., които не могат да надвишават 30 на сто от непокритите фиксирани
разходи, с изключение на микро- и малките
предприятия (по смисъла на приложение I
към Общия регламент за групово освобождаване), при които размерът на помощта не
може да надвишава 60 на сто от непокритите
фиксирани разходи, не могат да надвишават
20 на сто от оборота от реализирани чартърни програми и наем на самолети за 2019 г.,
за съответното предприятие. Загубите на
предприятията, посочени в техните отчети
за приходите и разходите през допустимия
период (от 1 март 2020 г. до 31 декември
2021 г.), се считат за непокрити фиксирани
разходи, като всички използвани стойности
трябва да бъдат в брутно изражение, тоест
преди облагане с данъци или други такси.
Безвъзмездните средства за покриването на
непокрити фиксирани разходи се предоставят
въз основа на одитираните годишни финансови отчети на предприятието за 2020 г. и
2021 г. или ако последните все още не са
налични – въз основа на прогнозираните
заг уби на предпри ятието за 2021 г., като
окон чателни я т размер на подк репата по
мярката се определя след изясняване на загубите на основата на одитираните годишни
финансови отчети за 2021 г. Всяко плащане,
надвишаващо окончателния размер на помощта, се възстановява.
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3.3. Размерът на безвъзмездни средства,
които може да получи едно предприятие по
т. 1.1, не може да надхвърля общата номинална стойност от 12 млн. евро за предприятие, което е регистрирало спад поне 30 на
сто в оборота за периода от 1 март 2020 г.
до 31 декември 2021 г. спрямо 2019 г., или
общата номинална стойност от 2,3 млн. евро
за предприятие, което е регистрирало спад
под 30 на сто в оборота за периода от 1 март
2020 г. до 31 декември 2021 г. спрямо 2019 г.
4.1. Безвъзмездните средства не могат да се
натрупват за същите разходи с друга държавна
помощ с изключение на случаите по т. 2.3.
4.2. Безвъзмездните средства по т. 2.3 могат
да бъдат кумулирани с друга помощ съгласно
раздел 3.1 от Временната рамка, като общият
размер на помощта не трябва да надвишава
левовата равностойност на 2,3 млн. евро
на предприятие под формата на директни
безвъзмездни средства, данъчни и платежни
предимства или други форми, като възстановими аванси, гаранции, заеми и собствен
капитал; всички използвани цифри трябва
да бъдат брутни, тоест преди приспадане на
данъци или други такси.
4.3. Безвъзмездните средства, предоставяни
на лицата по т. 2.2, могат да бъдат кумулирани с друга помощ съгласно раздел 3.12 от
Временната рамка, като общият размер на
помощта не трябва да надвишава левовата
равностойност на 12 млн. евро на предприятие под формата на директни безвъзмездни
средства, данъчни и платежни предимства
или други форми, като възстановими аванси,
гаранции, заеми и собствен капитал; всички
използвани цифри трябва да бъдат брутни,
тоест преди приспадане на данъци или други
такси.
5.1. Не могат да кандидатстват за получаване на безвъзмездни средства по т. 1.1
предприятия, които са били в затруднено
положение по смисъла на Регламент (ЕС)
№ 651 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 (Общ
регламент за групово освобождаване), към
31 декември 2019 г., в съответствие със Съобщение на Комиси ята. Временна рамка
за мерки за държавна помощ в подкрепа
на икономиката в условията на сегашното
разпространение на COVID-19.
5.2. Забраната по т. 5.1 не се прилага за
микро- или малки предприятия по смисъла на приложение I към Общия регламент
за групово освобож даване, които към 31
декември 2019 г. вече са били в затруднено
положение, при условие че те не са обект на
процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили
помощ за оздравяване или ако са получили
такава, към момента на предоставяне на
настоящата безвъзмездна финансова помощ,
не са възстановили заема или са прекратили
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гаранцията, или помощ за преструктуриране,
или ако са получили такава, към момента
на предоставяне на настоящата безвъзмездна
финансова помощ, не са обект на план за
преструктуриране.
5.3. Не могат да кандидатстват за получаване на безвъзмездни средства по т. 1.1
предприятия, които:
5.3.1. са обявени в несъстоятелност;
5.3.2. са в производство по несъстоятелност;
5.3.3. са в процедура по ликвидация;
5.3.4. са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740
от Търговския закон;
5.3.5. са преустановили дейността си;
5.3.6. се намират в подобно положение,
произтичащо от сходна на описаните по-горе
процедури, съгласно законодателството на
държавата, в която са установени;
5.3.7. са извършили нарушение, установено
с влязло в сила наказателно постановление
или съдебно решение, на чл. 61, ал. 1, чл. 62,
ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128,
чл. 228, а л. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от
Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона
за трудовата миграция и трудовата мобилност
или аналогични задължения, установени с акт
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е
установен;
5.3.8. са лишени от правото да упражняват
определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е
извършено деянието;
5.3.9. са сключили споразумение с други
лица с цел нарушаване на конкуренцията,
когато нарушението е установено с акт на
компетентен орган;
5.3.10. е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или
на договор за концесия на строителство или за
услуга, довело до разваляне или предсрочното
му прекратяване, изплащане на обезщетения
или други подобни санкции, с изключение на
случаите, когато неизпълнението засяга помалко от 50 на сто от стойността или обема
на договора;
5.3.11. са изпаднали в неизпълнение на
разпореждане на Европейската комисия за
възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
5.3.12. чрез лицата, които представляват
кандидата, са правили опит:
а) да повлияят на вземането на решения
от страна на Министерството на транспорта
и съобщенията, свързано с отстраняването,
подбора или възлагането, включително чрез
предоставяне на невярна или заблуждаваща
информация, или
б) да получат информация, която може да
им даде неоснователно предимство в схемата
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ;
5.3.13. се представляват от лица, които са
осъждани с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а,
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чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260,
чл. 301 – 307, чл. 321 и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или престъпление, аналогично на тези, в друга държава членка или
трета страна;
5.3.14. са в положението за лицата, които
представляват кандидата, да е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, който не може да бъде отстранен;
5.3.15. са в положение на неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за
обществените поръчки;
5.3.16. е установено, че:
а) са представили документ с невярно съдържание в процедурата за предоставяне на
настоящата безвъзмездна финансова помощ;
б) не са предоставили изискваща се информация в процедурата по предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, включително
след даване на срок за нейното предоставяне.
6. Министърът на транспорта и съобщенията:
а) одобрява образец на заявление за кандидатстване за получаване на безвъзмездни
средства по т. 1.1;
б) определя реда за подаване, разглеждане
и преценка за допустимост на заявленията за
кандидатстване за получаване на безвъзмездни
средства по т. 1.1, включително коефициент
за редукция, еднакво и обективно приложим
за всяко предприятие, което отговаря на
изискванията за получаване на безвъзмездни средства, в случай че общият размер на
безвъзмездни средства, които имат право
да получат всички предприятия, надхвърля
общия размер от 60 000,0 хил. лв.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Предоставянето на безвъзмездните
средства по чл. 1 се извършва при спазване
изискванията на Закона за държавните помощи.
(2) Средствата се предоставят в съответствие с получено положително Решение
C(2022)1796 от 17.03.2022 г. по дело SA.100321
(2022/N) от Европейската комисия относно
съвместимостта на помощта с вътрешния
пазар въз основа на член 107, параграф 3,
буква „б“ от Договора за функционирането
на Eвропейския съюз.
(3) Точка 2.3 от приложението към чл. 1а
относно наличието на спад в оборота не се
прилага при полу чаване на положително
становище от Европейската комисия относно
съвместимостта на помощта с вътрешния
пазар въз основа на член 107, параграф 3,
буква „б“ от Договора за функционирането
на Европейския съюз.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
13 април 2022 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2443
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52
ОТ 13 АПРИЛ 2022 Г.

за изменение на Постановление № 328 на
Министерския съвет от 2016 г. за одобряване
на промени по бюджета на Министерството
на енергетиката за 2016 г. за изплащане на
задълженията на „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, съгласно решение по Арбитражно дело ICC CASE 18086/GZ/MHM (обн.,
ДВ, бр. 96 от 2016 г.; изм., бр. 21 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „31 март“ се
заменят с „15 април“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2444

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53
ОТ 15 АПРИЛ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. в размер на
1 500 000 лв. за изпълнение на дейностите
през третата година по Национална научна
програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери
на трансмисивни инфекции“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи в централния
бюджет за изпълнение на политики по чл. 1,
ал. 5, т. 1.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
равен достъп до качествено висше образование
и развитие на научния потенциал“, бюджетна
програма „Оценка и развитие на националния
научен потенциал за изграждане на устойчива
връзка образование-наука-бизнес като основа
за развитие на икономика, базирана на знанието“, по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
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Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 1, ал. 5, т. 1.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г. и във връзка с Решение № 262 на
Министерския съвет от 21 април 2020 г. за
одобряване на Национална научна програма
„Създаване на база данни на кръводарителите
в Република България за маркери на транс
мисивни инфекции“.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2445

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54
ОТ 15 АПРИЛ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. в размер на
600 000 лв. за изпълнение на научна програма
„Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки
(ПИКОМ)“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи в централния
бюджет за изпълнение на политики по чл. 1,
ал. 5, т. 1.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
равен достъп до качествено висше образование
и развитие на научния потенциал“, бюджетна
програма „Оценка и развитие на националния
научен потенциал за изграждане на устойчива
връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на
знанието“, по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2022 г.
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(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 1, ал 5, т. 1.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г. и във връзка с Решение № 732 на
Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на научна програма „Повишаване на
изследователския капацитет в областта на
математическите науки (ПИКОМ)“.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2446

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55
ОТ 15 АПРИЛ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. в общ размер до
10 000 000 лв. за саниране и ремонт на студентските общежития на държавните висши
училища.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по чл. 1,
ал. 5, ред 2.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“,
бюджетна програма „Студентско подпомагане“
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
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за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г. на база на фактически
извършени разходи от държавните висши училища и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 1, ал. 5, ред 2.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2447

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56
ОТ 15 АПРИЛ 2022 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 11 082 лв. по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2022 г. за разплащане на извършените разходи по предоставените дейности и услуги на правоимащите
лица по чл. 16 от Закона за военноинвалидите
и военнопострадалите.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2022 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2448

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57
ОТ 15 АПРИЛ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия в общ размер 14 674 888 лв., разпределени, както следва:
1. разход и по бюд же та на М и н ис т ер ството на вътрешните работи в общ размер
9 617 000 лв., от които:
а) за финансово обезпечаване на подновяването на запасите от таблетки калиев йодид
с изтекъл срок на годност към 31 декември
2021 г. – 3 300 000 лв.;
б) за закупуване на модули и части за
ремонт на Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване – 800 000 лв.;
в) за възстановяване на резерва за хуманитарна помощ – 5 517 000 лв.;
2. трансфер по бюджета на Община Банско
за възстановяване на разходи за аварийно укрепване коритата на р. Места и р. Градинишка
(след края на корекцията по пътя за с. Осеново)
и за разчистване на път ІІ-19 – Места – Гостун
(ІV-19033) от паднали камъни – 26 830 лв.;
3. трансфер по бюджета на Община Петрич
в общ размер 1 436 869 лв., от които:
a) за възстановяване на разходи за аварийно-възстановителни работи на територията на
община Петрич за ограничаване въздействието
и ликвидиране на последствията от наводнението на 11 и 12 декември 2021 г. – 836 869 лв.;
б) за неотложни аврийно-възстановителни
и укрепителни мероприятия на път BGL 3165
гр. Петрич – хижа „Беласица“, в участъците
при км 0+-00, 2+100, 2+200, 2+600, 2+900,
4+300, 4+500 и 6+500 – 600 000 лв.;
4. трансфер по бюджета на Община Борино
в общ размер 582 814 лв., от които:
а) за възстановяване на разходи за извършени неотложни аварийно-възстановителни
работи в община Борино по четвъртокласен
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път SML1031 ІІІ-197 с. Тешел – с. Ягодина –
с. Буйново – с. Кожари и общински четвъртокласен път SML2030 ІІІ-197 с. Борино –
с. Чала – 45 030 лв.;
б) за изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на път Тешел – Ягодина – Буйново – Кожари от км 6+160 до км
6+300 – 537 784 лв.;
5. трансфер по бюджета на Община Девин
в общ размер 1 565 984 лв., от които:
а) за разплащане на извършени неотложни
аварийно-възстановителни работи на общинск и път І V – 86835 Михалково – Селча в
участък от км 1+0,55 до км 1+100 – 7056 лв.;
б) за разплащане на извършени неотложни аварийно -въ зстанови телни рабо т и по
общинска пътна мрежа – ул. Освобождение,
гр. Девин – 10 468 лв.;
в) за разплащане на извършени неотложни
аварийно-възстановителни работи по общинска пътна мрежа в с. Триград, гр. Девин и
кв. Настан – 52 531 лв.;
г) за аварийно-възстановителни и укрепителни работи за трайно възстановяване на
общински път SML1050 /ІІІ-197/ Тешел – Триград – Кестен от км 5+850 до км 5+970 –
612 712 лв.;
д) за аварийно-възстановителни и укрепителни работи за трайно възстановяване на
общински път SML1050 /ІІІ-197/ Тешел – Триград – Кестен от км 7+270 до км 7+320 –
883 217 лв.;
6. трансфер по бюджета на Община Златоград в общ размер 12 859 лв., от които:
а) за извършени неотложни аварийновъзстановителни разходи за почистване от
свлечени земни маси върх у п ът но п латно и подравняване на ул. Горски пътник,
гр. Златоград – 240 лв.;
б) за извършени неотложни аварийновъзстановителни дейности на местност та
Козарска река, гр. Златоград – 1440 лв.;
в) за извършени неотложни аварийно-възстановителни дейности по улична мрежа в
с. Старцево – 1824 лв.;
г) за извършени неотлож ни аварийновъзстановителни дейности на общински път
SLM3110/SLM2109, Златоград – А ламовци/
махала Кобилин дол, гр. Златоград – 2496 лв.;
д) за извършени неотложни аварийно-възстановителни дейности на местността Кютюборно в с. Ерма река – 2827 лв.;
е) за извършени неотложни аварийновъзстановителни дейности на общински път
SLM2109 /ІІІ-867/ Златог рад – А ламовци,
гр. Златоград – 4032 лв.;
7. трансфер по бюджета на Община Мадан за разплащане на разходи за извършени
спешни аварийни дейности по разчистването
на критични пътни участъци и улична мрежа
на територията на община Мадан – 76 095 лв.;
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8. трансфер по бюджета на Община Рудозем
в общ размер 1 349 621 лв., от които:
а) за разплащане на засегнати обекти
от пътната мрежа на Община Рудозем –
310 137 лв.;
б) за аварийно укрепване на пропаднал
скат под улица от о.т. 245 до о.т. 231, с. Бяла
река – 28 876 лв.;
в) за аварийно възстановяване на подпорна стена под гробищен парк в с. Бърчево –
175 804 лв.;
г) за възстановяване на транспортен мост
над р. Елховска, с. Елховец – 384 804 лв.;
д) за аварийно възстановяване на свлечен
участък от главната улица в ПИ 740 в с. Сопота – 450 000 лв.;
9. трансфер по бюджета на Община Чепеларе за разплащане на непредвидени разходи
за провеждане на неотложни аварийни работи
на територията на община Чепеларе съгласно
Заповед № 553-1 от 13 декември 2021 г. на
кмета на общината – 6816 лв.
(2) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 1, т. 2 – 9 се предоставят от централния
бюджет по бюджетите на общините като
трансфер за други целеви разходи.
(3) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2022 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел
II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.,
както следва:
1. по „Политика в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ – 8 817 000 лв.;
2. по „Политика в областта на управлението
и развитието на системата на Министерството
на вътрешните работи“, бюджетна програма
„Информационно осигуряване и административно обслужване“ – 800 000 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 в размер
9 617 000 лв. да се увеличат показателите по
чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2022 г., включително по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от
Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи
и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
ОТ 15 АПРИЛ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2022 г. за
компенсация на намалението в приходите от
данък върху таксиметров превоз на пътници
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за д ру г и целеви разход и в размер
3 838 854 лв. по бюджетите на общините за
2022 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на
пътници, разпределени по общини съгласно
приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се
осигурят за сметка на предвидените средства
по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително на бюджетните
взаимоотношения на съответните общини с
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 107,
ал. 4 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2022 г. и чл. 14 от
Постановление № 31 на Министерския съвет
от 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ДВ,
бр. 23 от 2022 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.
№ по
ред

Община

Средства
за общината
(лв.)

ВЕСТНИК
№ по
ред

27.

Банско

5 400

2.

Благоевград

5 750

3.

Айтос

2 675

Бургас

148 440

5.

Поморие

575

6.

Приморско

600

7.

Созопол

350

Област Варна
546 325

Област Велико
Търново
9.

Велико Търново

11 833

10.

Горна Оряховица

9 925

11.

Павликени

1 450

Област Враца
12.

Враца

13.

Мездра

21 533
2 708

Област Кърджали
14.

Кърджали

11 054

Област Ловеч
15.

Ловеч

13 300

Област Плевен
16.

Плевен

48 988

Област Пловдив
17.

Пловдив

18.

Хисаря

501 300
615

Област Разград
19.

Разград

4 992

Област Русе
20.

Русе

106 100

Област Силистра
21.

Силистра

4 754

22.

Тутракан

587

Област Сливен
23.

Нова Загора

24.

Сливен

25.

Столична община

1 846
29 042
2 325 538

Област Софийска
26.

Костенец

321

12 470

Област Ямбол
28.

Ямбол

20 383
3 838 854
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Област Бургас
4.

Средства
за общината
(лв.)

Хасково

Общо

1.

Варна

Община
Област Хасково

Област Благоевград

8.

БРОЙ 31

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за
2022 г. за подпомагане на земеделски стопани
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“
за 2022 г. в общ размер до 32 000 000 лв. за
подпомагане на земеделски стопани.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2022 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ по Политика на Министерството
на земеделието в областта на земеделието и
селските райони, бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и
САПАРД“.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 46, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 2. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2022 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2451
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
за изменения на заемните споразумения на
Република България с Международната банка за възстановяване и развитие, свързани
с оттеглянето на Банката от използването
на ЛИБОР като референтен лихвен процент,
съдържащо се в уведомление на Световната
банка от 11 август 2021 г. и писмо-отговор
на Република България от 4 февруари 2022 г.
(Ратифицирано със закон, приет от 47-ото
Народно събрание на 30 март 2022 г. – ДВ,
бр. 28 от 2022 г. В сила от 8 април 2022 г.)
СВЕТОВНА БАНКА
Постоянно представителство в
България
Адванс Бизнес Център
ул. „Самара“ 2; 1715 София, България
Тел.: + (359 2) 9697 229;
Факс: + (359 2) 971 2045;
www.worldbank.bg
Негово Превъзходителство
Асен Василев
Министър на финансите
Министерство на финансите
София, България

11 август 2021 г.

Уважаеми г-н Министър,
Относно: Уведомление за замяна на Референтния лихвен процент и свързани с това изменения
по Заемни споразумения
Позоваваме се на заемните споразумения,
сключени между Република България („Заемополучателят“) и Международната банка
за възстановяване и развитие („Банката“) по
отношение на Заемите, изброени в Приложение І към настоящото писмо („Заемните споразумения“). Позоваваме се и на съобщенията на
Банката до Заемополучателя през изминалата
година относно планирането на прехода на
Банката, свързан с LIBOR, включително във
връзка с омнибус изменението на Заемните
споразумения, свързано с LIBOR („Омнибус
изменението, свързано с LIBOR“), ако е приложимо. Термините, които не са дефинирани
тук, имат значението, дадено в съответните
Заемни споразумения.
1. С настоящото Банката уведомява Заемополучателя за замяната на Референтния
лихвен процент съгласно съответните разпоредби на всяко от Заемните
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споразумения за Заемите, изброени в
Приложение I към настоящото писмо.
Новите Референтни лихвени процент и и н якои свърза ни изменени я на
съответните разпоредби на Заемните
споразумения са посочени в Приложение II към настоящото писмо. В интерес
на справедливостта, прозрачността и
последователността, Банката предлага
еднакви условия на всички заемополучатели за всички заеми на Банката.
Условията за замяна на Референтния
лихвен процент, изложени тук, са представени по омнибус начин. Съответно, не
всички промени в Приложение II ще се
прилагат за всички Заемни споразумения
на Заемополучателя (т.е. тези промени
се прилагат, както е съвместимо и подходящо в рамките на отделните Заемни
споразумения на Заемополучателя).
2. В подкрепа на Раздел 1 по-горе, това уведомление за замяна на Референтния лихвен процент се предоставя в съответствие
със следните разпоредби на съответните
Общи условия и еквивалентни разпоредби на Заемните споразумения, както е
приложимо към списъка със заемите на
Заемополучателя:
a) Раздел 3.02 (с) от Общите условия
на Банката от 14 декември 2018 г.,
ревизирани от време на време, по
отношение на Заемите, регулирани от
тези Общи условия, ако има такива;
b) Разпоредби на Заемните споразумения, изменени с Омнибус изменението, свързано с LIBOR, еквивалентни
на Раздел 3.02 (с) от Общите условия на
с) Банката от 14 декември 2018 г., ревизирани от време на време, по отношение
на Заемите, изменени от Омнибус
изменението, свързано с LIBOR, ако
има такова;
d) Раздел 3.02 (с) от Общите условия на
Банката от 31 юли 2010 г. до 14 юли
2017 г. по отношение на Заемите,
деноминирани в EUR, GBP и JPY,
регулирани от тези Общи условия,
ако има такива; и
e) Раздел 3.02 (d) от Общите условия на
Банката от 14 юли 2017 г. или по-рано
и еквивалентните разпоредби на Заемните споразумения, по отношение на
останалата част от Заемите, които не
са обхванати от букви а) до с) по-горе
(„Определени наследствени заеми“),
ако има такива.
3. З а да се избегне съмнение, условията
на лихвения процент или валу тните
конверсии, които са в сила по всеки
Заем, продължават, така че съответните промени, изложени тук, се прилагат
към основните условия на Заема, сякаш
такава съществуваща конверсия е била
осъществена при така преработените
условия на Заема:
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4. „ Датата на влизане в сила“ на разпоредбите за замяна на Референтния лихвен
процент, посочени в Приложение II по
отношение на всеки Заем, е, както следва:
a) З а всички Заеми (i) с лихвен процент на база LIBOR или EURIBOR
плюс променлив спред или (ii) деноминирани във валути, различни
от USD и с лихвен процент на база
LIBOR или EURIBOR плюс фиксиран
спред – първият ден на следващия
приложим Лихвен период, попадащ
на или след 1 януари 2022 г.;
b) За всички заеми, деноминирани в USD
и с лихвен процент на база LIBOR
плюс фиксиран спред (включително
Заемите, при които променливият
спред е бил фиксиран) – първи ят
ден от следващия приложим Лихвен
период, попадащ на или след 1 юли
2023 г.; и
c) А ко през периода между датата на
настоящото споразумение и 1 януари
2022 г. Банката и Заемополучателят
подпишат каквито и да е заемни споразумения по отношение на заеми,
които не са изброени в Приложение I към настоящото писмо, и Референтният лихвен процент по тези
заеми е LIBOR или EURIBOR, този
Референтен лихвен процент се заменя
(или актуализира) в съответствие с
условията на настоящото уведомление
на приложимия първи ден от съответния Лихвен период на тези заеми в
съответствие с разпоредбите на Раздел 4, букви а) и b) по-горе.
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Замяната на Референтния лихвен процент
и свързаните с нея изменения, изложени в
настоящото, влизат в сила на приложимите
Дати на влизане в сила, както са дефинирани
по-горе и посочени до всеки Заем в Приложение I. Въпреки това, единствено по отношение на Определените наследствени заеми на
Заемополучателя (ако има такива), посочени
в Раздел 2, буква d) по-горе, промените, предвидени в настоящото уведомление, влизат в
сила по отношение на тези Определени наследствени заеми на приложимите Дати на
влизане в сила, освен ако не получим отговор
от вас в рамките на 180 дни от датата на това
писмо. Оставаме на ваше разположение, ако
имате въпроси във връзка с това уведомление
за замяна на Референтния лихвен процент.
С уважение,
Фабрицио Дзарконе,
постоянен представител
Копие: Г-жа Моника Димитрова-Бийчър
Заместник-министър
Министерство на финансите
София, България
Г-жа Гергана Беремска
Директор
Дирекция „МФИ и сътрудничество“
София, България
Г-н Куун Давидзе
Изпълнителен директор
Световна банка
Г-жа Габриела Стоянова-Розенова
Старши съветник на Изпълнителния директор
Световна банка
Приложение І

Списък на Заемите на Заемополучателя
Номер
на
заема
46811
4785
4854
4855
4865
7611
7612
7724
7834

Наименование
на проекта

Проект „Социални инвестиции
и насърчаване на заетостта“
Трети програмен заем за преструктуриране
Втори проект за улесняване на
търговията и транспорта
Първи заем за развитие на политиките – Инстит уционална
реформа в социалните сектори
Проект за рехабилитация на
пътната инфраструктура
Втори заем за развитие на политиките – Инстит уционална
реформа в социалните сектори
Проект за социално включване

Валута
Оригинална
на ангажиглавница
мента

Дата на
Дата на влизаподписване на
не в сила
Споразумението (за Референтния лихвен
процент)
12.06.2007 г.
15.06.2022 г.

eвро

15,000,000

eвро

116,100,000

06.06.2005 г.

15.04.2022 г.

eвро

40,900,000

23.03.2007 г.

15.05.2022 г.

eвро

114,000,000

23.03.2007 г.

15.05.2022 г.

eвро

90,000,000

19.09.2007 г.

15.05.2022 г.

eвро

101,700,000

18.11.2008 г.

15.05.2022 г.

eвро

40,000,000

18.11.2008 г.

15.04.2022 г.

Трети заем за развитие на по- eвро
литиките – Инстит уционална
реформа в социалните сектори
Проект за развитие на общин- eвро
ската инфраструктура

149,300,000

15.05.2009 г.

15.05.2022 г.

81,000,000

01.02.2010 г.

15.04.2022 г.
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Приложение ІІ
Свързани изменения на Заемни споразумения и Общи условия1
1. С ъответните разпоредби на Заемните
споразумения или Общите условия, както
е приложимо, се променят по следния
начин, или се добавя следното като нова
разпоредба към съответните разпоредби
на Заемните споразумения или Общите
условия, както е приложимо:
„ Ако лихвата по която и да е сума от
Заема се основава на Референтен лихвен
процент и Банката определи, че (i) такъв
Референтен лихвен процент трайно е
престанал да бъде котиран за съответната Валута, или (ii) Банката вече не е
в състояние, или вече не е търговски
приемливо за Банката да продължи да
използва този Референтен лихвен процент
за целите на управлението на своите
активи и пасиви, Банката ще прилага
такъв друг Референтен лихвен процент
за съответната Валута, включително всякакъв приложим спред, какъвто тя може
разумно да определи. Банката незабавно
уведомява Страните по заема за такъв
друг процент и свързани изменения на
разпоредбите на Заемните споразумения,
които влизат в сила от датата на такова
уведомление.“ 2
2. К акто е приложимо, позоваванията на
„LIBOR“ и/или „EURIBOR“ в Заемните
споразумения и Общите условия се заменят с позовавания на „Референтен лихвен
процент“, както е определен в Раздел
5 по-долу, в съответствие с контекста.
3. К акто е приложимо, позоваванията на
„Дата на актуализация на референтния
лихвен процент“ в Заемните споразумения и Общите условия се заменят с
позовавания на „първия ден от съответния Лихвен период“.
4. К огато е приложимо, дефинициите за
„Финансов център“, „LIBOR“, „Дата на
актуализация на LIBOR“, „Ден на банкиране в Лондон“, „Дата на актуализация
на референтния лихвен процент“, „Съответна Telerate страница“ и „Разчетен
ден на системата TARGET“ в Заемните
споразумения или Общите условия се
изтриват.
Приложимо за всички Заемни споразумения, с
изключение на посочените в бележка под линия
3 по-долу.
2
Отнася се до разпоредби на Раздел 3.02 (с) от
Общите условия от 31 юли 2010 г. или по-късно и еквивалентни разпоредби в предишните
Общи условия или Заемни споразумения, както
е приложимо.
1
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5. К
 огато е приложимо, съответните определения в Заемните споразумения или
Общите условия се променят, както следва, или следните определения се добавят
като нови определения към Заемните
споразумения или Общите условия:
„ EURIBOR“ означава за всеки Лихвен
период междубанковият лихвен процент
в евро, по който се предлагат депозити в
евро за шест месеца (EUR interbank offered
rate for deposits in EUR for six months),
изразен като процент годишно, който се
появява на Страницата за съответния
лихвен процент в обичайното време за
публикуване, както е посочено от администратора на EURIBOR (EURIBOR
benchmark administrator) в методологията на EURIBOR (EURIBOR benchmark
methodology), както е разумно определен
от Банката за съответния Лихвен период.“
„ Референтен лихвен процент“ означава
за всеки Лихвен период:
a) (i) за USD, SOFR; (ii) за EUR,
EURIBOR; (iii) за GBP, SONIA; и (iv)
за JPY, TONA; при условие че, ако съответният Референтен лихвен процент
не е наличен чрез обичайните източници на информация по обичайното
време за публикуване по отношение
на съответния Лихвен период, Банката
разумно ще определи този Референтен
лихвен процент, като вземе предвид
преобладаващата пазарна практика
по о т ношен ие на а л т ернат и вн и т е
методи за изчисляване на Референтния лихвен процент, тяхната пазарна
представителност и приемливост за
Банката за целите на управление на
нейните активи и пасиви и съответно
ще уведоми Заемополучателя;
b) ако Банката установи, че (i) Референтният лихвен процент за съответната Валута на заема е трайно
престанал да бъде котиран за тази
валута, или (ii) Банката вече не е в
състояние, или вече не е търговски
приемливо за Банката да продължи
да използва такъв Референтен лихвен
процент за целите на управлението на
своите активи и пасиви, такъв друг
сравним референтен лихвен процент
за съответната валута, включително
всякакъв приложим спред, какъвто
Банката определи и съобщи на Заемополучателя в съответствие с раздел
3.02 (с); и
c) за всяка валута, различна от USD,
EUR, JPY и GBP: (i) такъв референтен лихвен процент за Оригиналната
валута на заема, какъвто е определен
или посочен в Заемното споразумение;
или (ii) в случай на Валутна конверсия
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в тази друга валута, такъв референтен лихвен процент, какъвто бъде
определен от Банката в съответствие
с Насоките за конверсии и известие
за това, дадено на Заемополучателя в
съответствие с раздел 4.01 (с).“
„Страница за съответния лихвен процент“ означава страницата, определена
от утвърден доставчик на данни за финансовия пазар, избрана от Банката като
страница с цел показване в обичайно
време за публикуване на Референтния
лихвен процент (включително всякакъв приложим спред към съответния
предходен бенчмарк лихвен процент) за
Валутата на заема.“
„ SOFR“ означава за всеки Лихвен пе-
риод о б е зпечен и я т л и х вен п р оцен т
за финансиране за една нощ (Secured
Overnight Financing Rate (SOFR) за съот
ветния Лихвен период (независимо дали
се изчислява на срочна основа, или на
друга основа, предназначена да възпроизвежда срочна структура и която
може да включва приложим спред към
съответния предходен бенчмарк лихвен
процент), изразен като процент годишно, който се появява на Страницата за
съответния лихвен процент в обичайно
време за публикуване, определено от приложимия администратор, както разумно
е определен от Банката за съответния
Лихвен период.“
„SONIA“ означава за всеки Лихвен период
средният лихвен индекс в Стерлинги за
една нощ (Sterling Overnight Index Average
(SONIA) за съответния Лихвен период
(независимо дали е изчислен на срочна
основа, или на друга основа, предназначена да възпроизвежда срочна структура
и която може да включва приложим
спред към съответен предходен бенчмарк
лихвен процент), изразен като процент
годишно, който се появява на Страницата за съответния лихвен процент в
обичайно време за публикуване, определено от приложимия администратор,
както разумно е определен от Банката
за съответния Лихвен период.“
„TONA“ означава за всеки Лихвен период
средният лихвен процент в Токио за една
нощ (Tokyo Overnight Average Rate (TONA)
за съответния Лихвен период (независимо дали е изчислен на срочна основа,
или на друга основа, предназначена да
възпроизвежда срочна структура и която
може да включва приложим спред към
съответен предходен бенчмарк лихвен
процент), изразен като процент годишно, който се появява на Страницата за
съответния лихвен процент в обичайно
време за публикуване, определено от приложимия администратор, както разумно
е определен от Банката за съответния
Лихвен период.“
„ Променлив спред“ означава за всеки
Лихвен период: (а) (1) стандартни ят
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кредитен спред на Банката за заеми,
установен от Банката в съответствие с
нейните политики в сила в 00:01 ч. Вашингтонско време, един календарен ден
преди датата на Заемното споразумение
(включително премия за матуритет, ако
е приложима); и (2) плюс или минус
коригираният среднопретеглен марж
към Референтния лихвен процент за
съответния Лихвен период по отношение
на неизплатените заеми на Банката или
части от тях, разпределени от нея за финансиране на заеми, които носят лихва по
лихвен процент, базиран на Променливия
спред; както е разумно определен от
Банката, изразен като процент годишно
и периодично публикуван от Банката;
и (b) в случай на Конверсии, променливият спред, както е приложим, както
е определен от Банката в съответствие
с Насоките за конверсии и съобщен на
Заемолучателя съгласно раздел 4.01 (с).
В случай на Заем, деноминиран в повече
от една Валута, „Променлив спред“ се
прилага отделно за всяка такава Валута.“
Свързани изменения на Заемните
споразумения 3
1. Съответните разпоредби на някои Заемни
споразумения, определящи приложимия лихвен процент по Заема въз основа на LIBOR,
се изменят, както следва:
a) В сички препратки към „Базова ставка
на LIBOR“ се заменят с препратки
към „Референтен лихвен процент“.
b) В сички препратки към „Общ спред на
LIBOR“ се заменят с препратки към
„Променлив спред“.
c) О пределенията за „Базова ставка на
LIBOR“ и „Общ спред на LIBOR“ се
изтриват.
d) Добавят се следните нови определения:
„ EURIBOR“ означава за всеки Лихвен период междубанковият лихвен
процент в евро, по който се предлагат депозити в евро за шест месеца
(EUR interbank offered rate for deposits
in EUR for six months), изразен като
процент годишно, който се появява
на Страницата за съответния лихвен
процент в обичайното време за публикуване, както е посочено от администратора на EURIBOR (EURIBOR
benchmark administrator) в методологията за EURIBOR (EURIBOR benchmark
methodology), както е разумно определен от Банката за съответния Лихвен
период.“
„Референтен лихвен процент“ означава
за всеки Лихвен период:
Приложимо само към наследствени заеми в
единствена валута, уредени от Общите условия,
приложими към Споразумения за заеми и гаранции за заеми в единствена валута от 30 май
1995 г. (също версиите, изменени до 6 октомври
1999 г., 2 декември 1997 г. и 1 май 2004 г.), които
се позовават на разпоредби, свързани с лихвата
в Заемните споразумения.
3
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a) (i) за USD, SOFR; (ii) за EUR, EURIBOR;
(iii) за GBP, SONIA; и (iv) за JPY,
TONA; при условие, че ако съответният Референтен лихвен процент не е
наличен чрез обичайните източници
на информация по обичайното време за публикуване по отношение на
съответния Лихвен период, Банката
разумно ще определи този Референтен
лихвен процент, като вземе предвид
преобладаващата пазарна практика
по о т ношение на а л т ернат ивни т е
методи за изчисляване на Референтния лихвен процент, тяхната пазарна
представителност и приемливост за
Банката за целите на управление на
нейните активи и пасиви, и съответно
уведоми Заемополучателя.
b) а ко Банката установи, че (i) Референтният лихвен процент за съответната Валута на заема е трайно
престанал да бъде котиран за такава
валута, или (ii) Банката вече не е в
състояние, или вече не е търговски
приемливо за Банката, да продължи
да използва такъв Референтен лихвен
процент за целите на управлението на
своите активи и пасиви, такъв друг
сравним референтен лихвен процент
за съответната валута, включително
всякакъв приложим спред, какъвто
Банката определи и съобщи на Заемополучателя в съответствие със
Заемното споразумение.“
„Страница за съответния лихвен процент“ означава страницата, определена
от утвърден доставчик на данни за
финансовия пазар, избрана от Банката като страница с цел показване
в обичайно време на публикуване на
Референтния лихвен процент (включително всякакъв приложим спред
към съответния предходен бенчмарк
лихвен процент) за Валутата на заема.“
„ SOFR“ означава за всеки Лихвен период обезпеченият лихвен процент за
финансиране за една нощ (the Secured
Overnight Financing Rate (SOFR) за съответния Лихвен период (независимо
дали се изчислява на срочна основа,
или на друга основа, предназначена
да възпроизвежда срочна структура
и която може да включва приложим
спред към съответния предходен бенчмарк лихвен процент), изразен като
процент годишно, който се появява
на Страницата за съответния лихвен
процент в обичайно време за публикуване, определено от приложимия
администратор, както разумно е определен от Банката за съответния
Лихвен период.“
„ SONІA“ означава за всеки Лихвен период средният лихвен индекс в Стерлинги
за една нощ (the Sterling Overnight Index
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Average (SONIA) за съответния Лихвен
период (независимо дали е изчислен
на срочна основа, или на друга основа,
предназначена да възпроизвежда срочна
структура и която може да включва
приложим спред към съответния предходен бенчмарк лихвен процент), изразен като процент годишно, който се
появява на Страницата за съответния
лихвен процент в обичайно време за
публикуване, определено от приложимия администратор, както разумно е
определен от Банката за съответния
Лихвен период.“
„TONA“ означава за всеки Лихвен период
средният лихвен процент в Токио за една
нощ (the Tokyo Overnight Average Rate
(TONA) за съответния Лихвен период
(независимо дали е изчислен на срочна
основа, или на друга основа, предназначена да възпроизвежда срочна структура и
която може да включва приложим спред
към съответния предходен бенчмарк
лихвен процент), изразен като процент
годишно, който се появява на Страницата за съответния лихвен процент в
обичайно време за публикуване, определено от приложимия администратор,
както разумно е определен от Банката
за съответния Лихвен период.“
„ Променлив спред“ означава за всеки
Лихвен период: (а) (1) стандартни ят
кредитен спред на Банката за заеми,
установен от Банката в съответствие с
нейните политики в сила в 00:01 ч. Вашингтонско време, един календарен ден
преди датата на Заемното споразумение
(включително премия за матуритет, ако
е приложима); и (2) плюс или минус
кори г и ра н и я сред ноп ре т еглен марж
към Референтния лихвен процент за
съответния Лихвен период по отношение на неизплатените заеми на Банката
или части от тях, разпределени от нея
за финансиране на заеми, които носят
лихва по лихвен процент, базиран на
Променливия спред; както е разумно
определен от Банката, изразен като
процент годишно и периодично публикуван от Банката; и (b) в случай на
Конверсии, променливият спред, както
е приложимо, както е определен от
Банката в съответствие с Насоките за
конверсии и съобщен на Заемополучателя съгласно Раздел 4.01 (с). В случай
на Заем, деноминиран в повече от една
Валута, „Променлив спред“ се прилага
отделно за всяка такава Валута.“
е) С ъответната разпоредба на някои Заемни споразумения, която гласи: „Банката
уведомява Заемополучателя и Гаранта
за Базовата ставка на LIBOR и Общия
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спред на LIBOR за всеки Лихвен период,
веднага след определянето им“ се заличава
и заменя със следното:
„ Банката уведомява Заемополучателя и
Гаранта за съответния лихвен процент за
всички изтеглени и непогасени суми по
Заема за всеки Лихвен период веднага
след определянето му.“
f) К ъм разпоредбите на Заемното споразумение, свързани с лихвения процент, се
добавя следната нова разпоредба:
„ Ако Банката установи, че (i) Референтният лихвен процент е трайно престанал
да се котира за съответната Валута,
или (ii) Банката вече не е в състояние,
или вече не е търговски приемливо за
Банката, да продължи да използва такъв
Референтен лихвен процент за целите
на управлението на нейните активи и
пасиви, Банката прилага такъв друг
Референтен лихвен процент за съответната Валута, включително всякакъв
приложим спред, какъвто тя разумно
може да определи. Банката незабавно
уведомява Заемополучателя и Гаранта
за такъв друг лихвен процент и свързани
изменения на разпоредбите на Заемните
споразумения, които влизат в сила от
датата на такова уведомление.“
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
4 февруари 2022 г.
До
Г-н Фабрицио Дзарконе
Постоянен представител
Постоянно представителство на
Световната банка в България
Адванс Бизнес Център
Ул. „Самара“ № 2
1715 София, България
Копие:
Г-н Куун Давидзе
Изпълнителен директор
Световна банка
Относно: Уведомление за замяна на Референтния лихвен процент и свързани с това
изменения по Заемни споразумения
Уважаеми господин Дзарконе,
По з ов а в а м е с е н а В а ш е т о п ис мо о т
11 август 2021 г. („Уведомлението“) и с настоящото уведомяваме, че Република България
посочва, че не възразява по условията, така
както са посочени във въпросното писмо,
на представеното Уведомление за замяна на
Референтния лихвен процент и свързани с
това изменения по заемните споразумения
между Република България („Заемополучателят“) и Международната банка за възстановяване и развитие („Банката“) по отношение
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на Заемите, изброени в Приложение I към
Уведомлението, а именно:
1. З аемно споразумение (допълнителен
заем по проект „Социални инвестиции
и насърчаване на заетостта“) меж ду
Република България и Международната банка за възстановяване и развитие,
подписано на 12 юни 2007 г.
2. З аемно споразумение (Трети програмен
заем за преструктуриране) между Репуб
лика България и Международната банка
за възстановяване и развитие, подписано на 6 юни 2005 г.
3. З аемно споразумение (Втори проект за
улесняване на търговията и транспорта)
между Република България и Международната банка за възстановяване и
развитие, подписано на 23 март 2007 г.
4. Заемно споразумение (Първи заем за развитие на политиките: Институционална
реформа в социалните сектори) между
Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие,
подписано на 23 март 2007 г.
5. З аемно споразумение между Република
България и Международната банка за
възстановяване и развитие (Проект за
рехабилитация на пътната инфраструктура), подписано на 19 септември 2007 г.
6. З аемно споразумение (Втори заем за
развитие на политиките – институционална реформа в социалните сектори)
между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 18 ноември 2008 г.
7. З аемно споразумение (Проект за социално включване) между Република
България и Международната банка за
възстановяване и развитие, подписано
на 18 ноември 2008 г.
8. З аемно споразумение (Трети заем за развитие на политиките – институционална
реформа в социалните сектори) между
Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие,
подписано на 15 май 2009 г.
9. Заемно споразумение „Проект за развитие
на общинската инфраструктура“ между
Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие,
подписано на 1 февруари 2010 г.
С уважение,
Асен Василев,
заместник министърпредседател по Еврофондовете
и министър на финансите
ул. Раковски 102, София 1000, България,
тел.: (+359 2) 9859 2001,
факс: (+359 2) 987 05 81,
minfin@minfin.bg, www.minfin.bg
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на
мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп.,
бр. 59 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2017 г.,
бр. 18 от 2018 г., бр. 18 от 2019 г., бр. 38 от
2020 г., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 33 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 3 се създава т. 4:
„4. Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от
14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент
на Европейския съюз за възстановяване с цел
подкрепа на възстановяването след кризата
с COVID-19 (Регламент (ЕС) 2020/2094) (ОВ,
L, бр. 433I от 22 декември 2020 г.).“
§ 2. В чл. 4, ал. 3 след думите „на територията на“ се добавя „природните паркове
с утвърдени планове за управление и на“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1 думите „Министерството
на земеделието, храните и горите“ се заменят
с „Министерството на земеделието“, а след
думите „националните паркове“ се добавя
„природните паркове по чл. 4, ал. 3“.
§ 4. В чл. 7, ал. 1 се създава т. 3:
„3. с едни и същи земеделски парцели
по направлението по чл. 3, т. 5 и мярка 12
„Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 г.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „ал. 1 и 4“ се заменят с
„ал. 1, 4 и 5“, а думите „до изтичане на срока
по ал. 1“ се заличават.
2. В ал. 3 след думите „ал. 1“ се добавя
„и 4“, а след думите „агроекологичните дейности“ се добавя „по направленията по чл. 3,
т. 1, 4 и 5“.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Новите ангажименти, поети с подадени заявления за подпомагане през 2022 г.
по направленията по чл. 3, т. 1, 6 и 7, в съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 9 от
Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда
за подаване на заявления по схеми и мерки
за директни плащания, се изпълняват за срок
от три години.
(6) Новите ангажименти, поети с подадени
заявления за подпомагане през 2022 г. по направленията по чл. 3, т. 4 и 5, в съответствие
със заповедта по чл. 4, ал. 9 от Наредба № 5
от 2009 г. за условията и реда за подаване на
заявления по схеми и мерки за директни плащания, се изпълняват за срок от една година.“
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§ 6. В чл. 10 се създава изречение второ:
„Финансовата помощ е осигурена и под формата на допълнителни средства за бюджетни
задължения по линия на ЕЗФРСР съгласно
чл. 59, параграф 4, буква „да“ от Регламент
(ЕС) № 1305/2013.“
§ 7. В чл. 16 думите „методика, утвърдена от министъра на земеделието, храните и
горите“ се заменят с „правила, утвърдени от
министъра на земеделието“.
§ 8. В чл. 17, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „ал. 2 и 4“
се заменят с „ал. 2, 4, 5 и 6“.
2. В т. 2 думите „разрешените в разрешителното за паша“ се заменят с „посочените в
съответния документ по чл. 37, ал. 1“.
3. Създава се т. 10:
„10. земеделските стопани са предоставили
план, който не отговаря на изискванията по
чл. 36, ал. 2.“
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „прекратява агроекологичния ангажимент по съответното направление и“ се заменят с „едновременно
прекратява агроекологичния ангажимент и
предприема действия по възстановяване на
получената финансова помощ по съответното
направление, като“.
2. В ал. 2 след думите „Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция,“ се
добавя „едновременно“, а след думите „агроекологични я анга ж имент и“ се добавя
„предприема действия по възстановяване на
получената финансова помощ, като“.
3. В ал. 3:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, едновременно прекратява
агроекологичния ангажимент и предприема
действия по възстановяване на получената
финансова помощ по съответното направление съгласно условията на ал. 4, когато
земеделските стопани:“;
б) в т. 1 думите „срока по чл. 8, ал. 1“ се
заменят със „сроковете по чл. 8“.
4. В ал. 4 в текста преди буква „а“ думите
„в зависимост“ и „по мярката“ се заличават,
а думите „в която е прекратен агроекологичният ангажимент“ се заменят със „за която са
установени неспазвания по направлението“.
§ 10. В чл. 19 се създава ал. 8:
„(8) За новите ангажименти по чл. 8, ал. 6,
поети през 2022 г., крайният срок по ал. 1,
т. 1 е до 31.12.2022 г.“
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§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „Министерството на
земеделието, храните и горите“ се заменят с
„Министерството на земеделието“.
2. Създава се ал. 12:
„(12) Ангажиментите, които продължават
след текущия програмен период, се преразглеждат, за да се приспособят към правната
рамка на следващия програмен период. Ако
земеделските стопани не приемат да приспособят ангажимента си към новата правна рамка,
те могат да се откажат от изпълнението на
ангажимента, без да възстановяват средства.“
§ 12. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „разрешените в разрешителното за паша“ се заменят с „посочените в
съответния документ по чл. 37, ал. 1“.
2. В т. 13 след думите „Наредбата за базисните цени на трайните насаждения“ се добавя
„удостоверяваща, че трайните насаждения са
в периода на плододаване“.
3. Създава се т. 15:
„15. парцели, заявени за подпомагане за
дейността по чл. 36, ал. 1, за които не е предоставен план в съответствие с изискванията
по чл. 36, ал. 2.“
§ 13. В чл. 29 думите „петгодишния период“
се заменят с „ангажимента“.
§ 14. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „а за териториите
на природните паркове документ за съответствие на броя и вида животни с нормите и
режимите на утвърдения план за управление,
издаден от директора на природния парк.“
2. В ал. 2 думата „разрешителното“ се
заменя със „съответния документ“.
§ 15. В чл. 38 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думите „дирекциите на националните“ се добавя „и природните“.
2. В т. 3 накрая се добавя „или на съответния природен парк.“
§ 16. В чл. 43, ал. 3 думата „методиката“
се заменя с „правилата“.
§ 17. В чл. 45, ал. 3 след думите „чл. 8,
ал. 4“ се добавя „и 6“.
§ 18. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2, буква „д“ в изречение второ думите „целият парцел с трайни насаждения
е“ се заменят с „парцелът с трайни насаждения включва“, в изречение трето думите
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„Министерството на земеделието, храните
и горите“ се заменят с „Министерството
на земеделието“, а след думата „имоти“ се
добавя „или парцели“.
2. В т. 3, буква „а“ думите „годишно разрешително за паша“ се заменят със „съответния
документ“.
§ 19. В чл. 50, ал. 4 думата „многогодишни“ се заличава, а думите „ал. 5“ се заменят
с „ал. 9“.
§ 20. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „дирекциите на
националните“ се добавя „и на природните“.
2. В ал. 3 след думите „дирекциите на
националните“ се добавя „и на природните“.
3. В ал. 5 думите „Министерството на
земеделието, храните и горите“ се заменят с
„Министерството на земеделието“.
§ 21. В приложение № 6 към чл. 16 и чл. 23,
ал. 2 в т. 5 накрая се създава нов ред:
„• В природните паркове се спазват забраните, предвидени в чл. 31 от Закона за
защитените територии, както и забраните,
предвидени в чл. 21, ал. 1 от Закона за защитените територии, когато са приети с
плановете за управление.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. Земеделските стопани могат да подават само заявления за плащане по поети
през предходните години агроекологични
ангажименти след 2022 година.
§ 23. Не се изисква предоставяне на оценка
по Наредбата за базисните цени на трайните
насаждения, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване, когато
през предходната кампания за съответните
парцели е предоставена такава или когато
за предходната кампания или кампания 2022
заявените парцели са включени и в ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“.
§ 24. Когато земеделските стопани удължават по реда на чл. 8, ал. 3 прилагането на
агроекологичните дейности по направлението
„Контрол на почвената ерозия“, представят
към заявлението за плащане план, заверен
от дипломиран агроном, с избраните противоерозионни дейности съгласно чл. 36, ал. 2.
§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Иван Иванов
2458
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 6
от 7 април 2022 г.

за придобиване на квалификация по професията „Програмист на изкуствен интелект“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
481040 „Програмист на изкуствен интелект“
от област на образование „Информатика“ и
професионално направление 481 „Компютърни
науки“ съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 481040 „Програмист на изкуствен интелект“ съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалността 4810401 „Програмиране на
изкуствен интелект“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
481040 „Програмист на изкуствен интелект“
включва общата, отрасловата и специфичната
професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които
гарантират на обучаемия възможността за
упражняване на професията след завършване
на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Денков

Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Програмист на изкуствен интелект“
Професионално направление:
481
Компютърни науки
Наименование на професията:
481040 Програмист на изкуствен интелект
Код

Специалности:

4810401 П р о г р а миране на
изк уствен
интелект

Степен
на професионална
квалификация

Трета

Ниво
Ниво
по Напо
ционал- Еврона ква- пейска
лифика- квалиционна фикарамка ционна
(НКР)
рамка
(ЕКР)
4
4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен
на професионална квалификация съгласно
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Програмист на изкуствен интелект“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл.
изм., Заповед № РД-09-4493 от 18.11.2021 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
· за ученици:
за трета степен – завършено основно образование;
· за лица, навършили 16 години:
за т рета степен – при доби то право за
явяване на държавни зрелостни изпити или
придобито средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално образование и обучение с
придобиване на трета степен на професионална квалификация (СПК) е придобита втора
СПК по професия от област на образование
„Информатика“.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Програмист на изкуствен интелект“
чрез валидиране на придобити с неформално
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или информално учене резултати от ученето се
осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г.
за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности,
издадена от министъра на образованието и
науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Програмистът на изкуствен интелект работи
с компютри (включително уеб базирани конфигурации и мобилни устройства), различни
типове интелигентни вградени системи (интелигентни роботи, системи „интелигентен
дом“ и мн. др.), операционни системи, езици
за програмиране (алгоритмични езици), технически средства за печат, графика и анимация, специализирана литература, програмна
документация и документация на софтуерни
библиотеки, нормативни източници, спецификации на изискванията, технически проекти
(дизайн, архитектура) на системата и др.
Разбира и използва различни компютърни
системи за представяне на знания. Владее
езици за програмиране, софтуери за графика и анимация, инструменти за моделиране
(Computer Aided Software Engineering, CASE).
Използва средства за печат, специализирана
литература, програмна документация и документация на софтуерни библиотеки, нормативни източници. Работи в интегрирани
среди за разработка (Integrated Development
Environment), с платформи за изкуствен интелект (Artificial Intelligence Platforms), софтуер
за разпознаване на реч (Natural Language
Processing) и изображения (Image Processing
Software), софт уер за машинно обу чение
(Machine Learning Software).
Програмистът на изкуствен интелект събира, съхранява, обработва и анализира големи
масиви от данни, познава и използва алгоритми
за машинно обучение с учител, обучение без
учител, отделните видове инструменти като
мрежи на Бейс, невронни мрежи, генетични
алгоритми и др. Програмистът на изкуствен
интелект познава и използва актуални софт
уерни езици и платформи за изграждане на
изкуствен интелект: Python, R, Java, Tensorflow,
Pytorch, Caffe, Ruby, LISP и др.
Придобива умения за управление, анализ,
оценка на въздействието и осмисляне на законовите и етичните аспекти при използване
на изкуствен интелект. Придобива набор от
когнитивни и метакогнитивни стратегии,
свързани с моделирането на знанието и процесите и организацията на сложни структури
и логически последователности. Запознава
се с различни умения за идентифициране
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на „проблеми“ и определяне на съответното
решение и неговото ефективно прилагане.
Програмистът на изкуствен интелект използва различни системи за представяне
на знания (логически средства, предикатно
смятане, продукционни системи, семантични мрежи, фрейми и др.), създава и прилага
сложни и комплексни модели и алгоритми,
способни да събират, обработват, съхраняват
и интерпретират информация, прилага основни методи от теорията на вероятностите
и статистиката.
Програмистът на изкуствен интелект може
да използва различни инструменти и техники
за извличане на знания от структурирани и
неструктурирани данни, както и да разработва
и поддържа интелигентни системи. Реализира
програмни продукти с използване на методите
и средствата на изкуствения интелект. Изучава
възможностите за приложение на изкуствения
интелект в различни области като: медицина
и здравеопазване, икономика, образование,
информационно-комуникационни технологии,
производство, социални услуги, сигурност,
реклама и др.
Програмистът на изкуствен интелект работи
по индустриални и научни проекти, свързани
с развойна дейност, иновации и прилагането
на изкуствен интелект.
Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Програмист
на изкуствен интелект“ работи с „интелигентни“ роботизирани устройства, както и
с всички устройства от конфигурацията на
компютърната система (КС) и периферните
устройства (ПУ), като познава принципното
устройство и действие на компютърните системи и на основни видове ПУ.
Програмистът на изкуствен интелект, придобил трета степен на професионална квалификация, спазва правните, етичните и здравните
норми за работа с информационните технологии
(ИТ) и създава и поддържа безопасна работна
среда. Съобразява се с етичните норми за
използване на изкуствен интелект.
Работното време на програмиста на изкуствен интелект е с нормална продължителност
в съответствие с разпоредбите на Кодекса на
труда. Програмистът може да работи като
самонаето лице, като работното време в този
случай е гъвкаво. Възможно е да се налага
програмистът да работи през почивните дни
или извън работно време във връзка с приключването на конкретен проект.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалност
от професията „Програмист на изкуствен
интелект“ обучаваният може да продължи
обучението си по други професии от професио
нално направление 481 „Компютърни науки“,
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като при обучението единиците резултати от
ученето по общата професионална подготовка
и по отрасловата професионална подготовка
се зачитат.
Придобилите професионална квалификация по професията „Програмист на изкуствен
интелект“ могат да продължат обучението
си във висши училища; могат да завършат
специализация в областта на информатиката
и компютърните науки; могат да придобият
сертификати за заемане на специфични длъжности в софтуерните компании.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика,
посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-42 от
11.02.2022 г.
Съгласно НКПД – 2011 придобилите трета степен на професионална квалификация
по професията „Програмист на изкуствен
интелект“ могат да постъпват на работа на
длъжности от единични групи 3512 Техници
по обслужване на потребители в областта на
информационните и комуникационни технологии, 3511 Оперативни техници в областта на
информационните и комуникационни технологии, както и други подходящи длъжности,
включени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на Единиците резултати от
учене (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по
видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Създава организация за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
1.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2.2. РУ Познава основните характеристики
на производствената дейност в предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
3.3. РУ Участва в разработването на бизнес план
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ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Компютърни науки“ – трета
степен на професионална квалификация
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии в професионалната дейност
4.1. РУ Обработва информация с информационни и комуникационни технологии
4.2. РУ Осъществява комуникация посредством информационни и комуникационни
технологии
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с информационни и комуникационни технологии
4.4. РУ Осигурява защита на електронната
среда
4.5. РУ Решава проблеми при работата с информационни и комуникационни технологии
ЕРУ 5. Организиране на работния процес
5.1. РУ Планира работния процес
5.2. РУ Разпределя трудовите дейности в
работния процес
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
6.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
6.3. РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ 7. Електротехника и електроника
7.1 РУ Разчита, изчислява и измерва електрически схеми
7.2. РУ Разбира принципа на работа на
електронни схеми
ЕРУ 8. Математика
8.1. РУ Извършва базов анализ на функции
8.2. РУ Борави с основните математически
понятия, срещани в дискретната математика
(множества, функции, релации, булева алгебра,
комбинаторика и вероятности)
8.3. РУ Борави с основните математичес
ки понятия, срещани в линейната алгебра
(вектори и матрици)
8.4. РУ Борави с десетична, двоична и
шестнадесетична бройна система
ЕРУ за специалност „Програмист на изкуствен интелект“
ЕРУ 9. Моделиране на знания и проектиране на бази от знания
9.1. РУ Използва софтуер за анализ на данни
9.2. РУ Извлича знания от големи масиви
от данни
9.3. РУ Анализира данни
9.4. РУ Познава принципите на изграждане
на системи за обработка на големи бази от
данни
9.5. РУ Оперира с бази от знания
ЕРУ 10. Машинно обучение
10.1. РУ Разбира значението и предназначението на машинното обучение
10.2. РУ Намира решения за обучаване
на машини
10.3. РУ Познава основни алгоритми за
машинно обучение
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10.4. РУ Извършва прогнози, базирани на
примерни данни
ЕРУ 11. Обработка на естествен език
11.1. РУ Познава основите на компютърната
лингвистика
11.2. РУ Познава същността на системите
за автоматично разбиране на даден естествен
език
11.3. РУ Намира решение за преобразуване
на езиков запис във формално представяне,
достъпно за обработка от компютърни програми
11.4. РУ Реализира програмни решения за
обработка на естествен език
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ЕРУ 12. Обработка на изображения и разпознаване на образи
12.1. РУ Прилага основни методи и подходи
за обработка на изображения
12.2. РУ Използва алгоритми за обработка
на изображения
12.3. РУ Описва методи за разпознаване
на образи
12.4. РУ Тества методи за извличане на графични признаци и прави вероятностни изводи
3.2. Описание на единиците резултати от
учене (ЕРУ)

ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на
професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на
единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по Национал- 4
на квалификационна
рамка (НКР):
Ниво по Европейска 4
квалификационна
рамка (ЕКР):
Наименование на
професията:

Програмист на изкуствен интелект

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1: Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
Знания

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

Умения

· Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при
различни трудови дейности
· Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд (ако е приложимо)
· Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
· Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

· Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване
нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд
· Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
· Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2: Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания

· Познава разпоредбите за опазване на околната среда
· Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
продукти
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Умения

· Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от
употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране
и рециклиране

Компетентности

· Анализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3: Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания

· Описва основните рискови и аварийни ситуации
· Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
· Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
· Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
· Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

· Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
· Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна
безопасност
· Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни
ситуации
· Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
· Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
работа
· Оказва първа помощ на пострадали при авария
· Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни
ситуации

Компетентности

· Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави предложения за актуализиране на вътрешноорганизационните правила за
пожарна и аварийна безопасност
· Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар
и/или авария в съответствие с установените вътрешноорганизационни правила
за пожарна и аварийна безопасност

Средс т ва за оцен я- Средство 1:
ване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
· Владее теоретичните знания за:
– хигиенните норми;
– здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
– превантивната дейност за опазване на околната среда;
– овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пос
традали.
За средство 2:
· Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на
единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Програмист на изкуствен интелект

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания

· Познава общата теория на пазарната икономика
· Запознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
· Знае ролята на държавата в пазарната икономика
· Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

· Информира се за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания
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· Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на бизнес начинания, като обяснява ролята на всеки икономически субект,
ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 2.2: Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие
Знания

· Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
и други

Умения

· Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието

Компетентности

· Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие

Средс т ва за оцен я- Средство 1:
ване:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Казус по зададен сценарий
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Наименование на
единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Програмист на изкуствен интелект

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството
Знания

· Познава същността на предприемачеството
· Познава видовете предприемачески умения

Умения

· Анализира практически примери за успешно управление на дейността на
предприятието

Компетентности

· Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение
Знания

· Познава характеристиките на предприемаческото поведение
· Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3: Участва в разработването на бизнес план
Знания

· Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
· Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

· Анализира възможностите за развитие на дейността на предприятието
· В състояние е да направи качествен анализ на разходите за производство и
да формулира предложения за тяхното оптимизиране

Компетентности

· В екип разработва проект на бизнес план

Средс т ва з а оцен я- Средство 1:
ване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеж- За средства 1, 2 и 3:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
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Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
· Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Участва в разработването на бизнес план на предприятието според изискванията на предварително дефинираното задание

ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално направление „Компютърни науки“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Програмист на изкуствен интелект

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1: Обработва информация с информационни и комуникационни технологии
Знания

· Изброява интернет търсачки и мотивира избора си
· Описва начините за употреба на филтри и оператори за търсене
· Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
и начини за оценка на надеждността
· Дефинира същността на уеб каналите (RSS и др.) за получаване на информация
· Изброява начините за съхранение на цифрова информация на различни
електронни носители
· Описва начините за създаване на поддиректории (папки)
· Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
· Маркира различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
· Назовава различни доставчици на облачни услуги

Умения

· Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни
филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
· Използва уеб канали (RSS и др.) за получаване на информация
· Сравнява информацията в различни източници
· Оценява надеждността на информацията от различни източници с помощта
на набор от допълващи се критерии
· Записва в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения,
аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
· Използва облачни услуги за съхранение на информация
· Съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения,
аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
· Възпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности

· Демонстрира свободно владеене на информационни и комуникационни технологии при обработването на информация

Резултат от учене 4.2: Осъществява комуникация посредством информационни и комуникационни
технологии
Знания

· Изброява доставчици на услугата електронна поща
· Описва софтуер за аудио- и видеоразговори
· Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
· Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане
· Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания
и опит в областта на професията
· Обяснява предимствата от използване на електронен подпис

С Т Р.
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Умения

Компетентности
Резултат от учене 4.3:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 4.4:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 4.5:
Знания

Умения

Компетентности
Средс т в а з а оцен яване:
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· Използва електронна поща
· Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
· Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
· Използва електронни услуги като онлайн пазаруване, електронно банкиране,
взаимодействие с институции и др.
· Използва електронен подпис за авторизация
· Обменя знания и опит в онлайн общности
· Демонстрира свободно владеене на информационни и комуникационни технологии при онлайн комуникация
Създава цифрово съдържание с информационни и комуникационни технологии
· Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
· Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на
шаблонни интернет страници и/или блогове
· Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с
различни оформления
· Редактира създадено цифрово съдържание
· Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
· Демонстрира свободно владеене на информационни и комуникационни технологии при създаването на електронно съдържание
Осигурява защита на електронната среда
· Идентифицира рисковете за сигурността при работа онлайн
· Описва функциите на защитните стени и на антивирусните програми
· Изброява начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
· Описва въздействието на цифровите технологии върху околната среда
· Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
· Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
· Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
· Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
· Защитава файлове с криптиране или с пароли
· Прилага мерки за пестене на енергия
· Способен е да защити комплексно от „злонамерени“ действия електронната
среда, в която работи
Решава проблеми при работата с информационни и комуникационни технологии
· Назовава начини за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии
· Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система
и друг софтуер
· Идентифицира възможности за актуализиране на дигиталните си компетентности
· Избира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или
услуга за решаване на проблеми
· Инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер
или услуга за решаване на проблеми
· Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер
при решаване на проблеми
· Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при
работа с информационни и комуникационни технологии
Средство 1:
· Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по
електронната поща
Средство 3:
· Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението
на цифрово съдържание
Средство 4:
· Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
· Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
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Условия за провеж- За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
дане на оценяването: · Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценя- За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
ване:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани
с употребата на информационни и комуникационни технологии

ЕРУ 5
Наименование на
единицата:

Организиране на работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Програмист на изкуствен интелект

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1: Планира работния процес
Знания

· Описва структурата на предприятието/фирмата
· Изброява методи за нормиране на работния процес
· Идентифицира нормативните актове, свързани с професията
· Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес

Умения

· Планира работния процес
· Съставя график на работните задачи
· Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
· Прави предложения за оптимизиране на работния процес
· Проучва нови техники и технологии в професията
· Прилага нови техники и технологии в професията

Компетентности

· Ефективно организира работния процес

Резултат от учене 5.2: Разпределя трудовите дейности в работния процес
Знания

· Изброява видовете трудови дейности
· Идентифицира изискванията за изпълнение на видовете дейности
· Изброява начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

· Планира трудовите дейности
· Спазва етичните норми на поведение
· Следи за спазването на етичните норми на поведение
· Поддържа етична работна среда

Компетентности

· Ефективно планира и разпределя трудовите дейности
· Работи в екип за поддържането на ефективна работна среда

Средс т в а з а оцен я- Средство 1:
ване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
· Дефинира теоретични понятия при планирането и организацията на работния процес
За средство 2:
· Демонстрира практически знания за разпределението на дейностите в работния процес

ЕРУ 6
Наименование на
единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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професията:

Програмист на изкуствен интелект

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Резултат от учене 6.1: Общува ефективно в работния екип
Знания

· Познава отделните длъжности в екипа и техните взаимоотношения
· Посочва йерархичните връзки в екипа

Умения

· Спазва принципа на субординация
· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

· Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно
работния протокол
· Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 6.2: Води ефективна бизнес комуникация
Знания

· Назовава етичните норми на комуникацията
· Назовава правилата за вербална и невербална комуникация
· Познава тактиките на поведение на конфликтите
· Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

· Предотвратява конфликтни ситуации
· Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
· Води делова комуникация – писмена и устна

Компетентности

· Осъществява ефективна бизнес комуникация

Резултат от учене 6.3: Владее чужд език по професията
Знания

· Познава професионалната терминология на чужд език
· Идентифицира специализирана литература, техническа документация на чужд
език, свързана с преките му задължения

Умения

· Разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература,
техническа документация и др.)
· Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
· Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с клиенти и
партньори

Компетентности

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

Средс т ва за оцен я- Средство 1:
ване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Провеждане на разговори на професионални теми
· Разчитане на техническа литература на чужд език
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
· Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване в работна
среда. Владее чужд език по професията
За средство 2:
· Провежда разговори по професионални теми на чужд език
· Разбира техническа литература в професионалната област на чужд език

EРУ 7
Наименование на
единицата:

Електротехника и електроника

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Програмист на изкуствен интелект

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Разчита, изчислява и измерва електрически схеми
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Знания

· Познава процесите, законите и градивните елементи при постояннотокови
електрически вериги
· Познава процесите, законите и градивните елементи при променливотокови
електрически вериги
· Познава основните видове захранващи източници
· Познава методите и средствата за измерване на постоянно- и променливотокови величини

Умения

· Разчита електрически схеми
· Изчислява основни електрически величини чрез прилагане законите на
електротехниката
· Измерва електрически величини

Компетентности

· Самостоятелно и прецизно изчислява и измерва основни електрически
величини и анализира електрически схеми

Резултат от учене 7.2:

Разбира принципа на работа на електронни схеми

Знания

· Познава технологиите, принципа на действие и режимите на работа на
електронни градивни елементи
· Познава принципа на действие на основните аналогови устройства – генератор, усилвател, токоизправител, аналогово-цифров и цифрово-аналогов
преобразувател
· Познава принципа на действие на цифровите компоненти – логически елементи, схеми от комбинационен и последователен тип
· Познава начините за измерване на електронни схеми с измервателни уреди

Умения

· Използва учебна, техническа и справочна литература
· Разчита характеристиките на електронни градивни елементи
· Разбира принципа на действие на електронни схеми с аналогови и цифрови
устройства
· Измерва аналогови и цифрови сигнали в електронни схеми

Компетентности

· Самостоятелно намира и се запознава с каталожна информация за електронни елементи и схеми
· Самостоятелно разчита електронни схеми, като прилага иновативен подход
· Прецизно и точно измерва параметрите на електронни устройства, използва
подходяща измервателна апаратура

Средства за оценяване Средство 1:
· Решаване на тест или устен изпит
Средство 2:
· Практически задания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването
· Учебен кабинет
· Интернет достъп
За средство 2:
· Аналогови и цифрови градивни елементи
· Аналогови и цифрови електронни схеми
· Измервателна апаратура
· Електрическа схема
· Захранващи източници
· Уреди за измерване
· Средства за изчисление
Критерии за оценяване За средство 1:
· Обяснява електронна схема на база каталожна информация
· Обяснява функционалността на аналогови и цифрови устройства
· Обяснява принципа на действие на електронна схема с аналогови и цифрови
устройства
· Обяснява електрическа схема по задание
За средство 2:
· Измерва параметрите на електронни устройства
· Изчислява параметрите на електрическа схема
· Свързва и захранва електрическа схема
· Измерва самостоятелно електрически величини в зададена схема

ЕРУ 8
Наименование на еди- Математика
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Наименование на про- Програмист на изкуствен интелект
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Извършва базов анализ на функции

Знания

· Знае същността и ролята на функцията
· Знае основната математическа нотация за записване на функциите
· Познава инективната, сюрективната и биективната функция
· Разбира обратимостта на функцията
· Познава обратимите и необратимите функции и тяхната роля в програмирането
· Познава характеристиките прекъснатост, непрекъснатост, ограниченост и
неограниченост на функциите
· Знае начина за изобразяване на графика на функция върху правоъгълна
координатна система
· Познава същността на концепцията за функция от по-висок ред

Умения

· Разпознава типа функция
· Намира обратни функции на прости функции
· Определя типа на основните функции – линейна, квадратична, експоненциална
· Разчита графика на функция, изобразена върху правоъгълна координатна
система

Компетентности

· Самостоятелно решава задачи, свързани с използване на изучаваните функции
· Точно чертае функции върху правоъгълна координатна система

Резултат от учене 8.2: Борави с основните математически понятия, срещани в дискретната математика
(множества, функции, релации, булева алгебра, комбинаторика и вероятности)
Знания

· Знае функциите на комбинаториката
· Познава основните комбинаторни конфигурации
· Познава същността на понятието зад булевата алгебра
· Познава основните булеви операции
· Знае как се извършват основните булеви операции
· Познава същността на множествата и тяхната роля в програмирането
· Познава основните операции, извършвани с множества
· Разбира понятието функция, разгледано като изображение между две множества
· Разбира същността на релацията между два обекта
· Знае начините за изобразяване на релация чрез функция
· Познава основните свойства на релациите
· Познава методите за изчисляване на вероятността на дадено действие

Умения

· Борави с математическите нотации за множества
· Извършва базови операции върху множества
· Премества основни булеви изрази
· Определя свойствата на дадена релация
· Извършва основни комбинаторни пресмятания
· Борави с вероятности за прогнозиране на събития в бъдещето

Компетентности

· Самостоятелно решава задачи за математически множества, булева алгебра
и комбинаторни конфигурации

Резултат от учене 8.3: Борави с основните математически понятия, срещани в линейната алгебра
(вектори и матрици)
Знания

· Познава структурата вектор в линейната алгебра и нейната функция
· Познава основните характеристики на вектора
· Познава структурата матрица в линейната алгебра и нейната функция
· Познава основните характеристики на структурата матрица
· Знае основните операции, които могат да се извършват между вектори и
матрици
· Познава понятието детерминанта на матрица
· Знае информацията, която дава детерминантата
· Знае алгоритъма за пресмятане на детерминанта
· Познава метода на Гаус като начин за решаване на система линейни уравнения и алгоритъма за прилагането му

Умения

· Извършва основни операции над вектори и матрици
· Пресмята детерминанта на матрица
· Решава система линейни уравнения чрез метода на Гаус

БРОЙ 31
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· Способен е самостоятелно и точно да решава задачи, включващи вектори,
матрици и операциите над тях
· Способен е самостоятелно и точно да решава задачи, включващи пресмятане
на детерминанта на матрица
· Способен е самостоятелно и точно да решава задачи чрез метода на Гаус
· Способен е самостоятелно и точно да решава задачи по програмиране, за
които са необходими знания за вектори и матрици

Резултат от учене 8.4: Борави с десетична, двоична и шестнадесетична бройна система
Знания

· Познава същността и ролята на бройните системи
· Познава същността на основната бройна система, с която работи – десетичната бройна система
· Познава двоичната бройна система и нейните роля и приложение
· Познава приложението на двоичната бройна система в компютрите
· Знае основните операции в двоична бройна система
· Познава шестнадесетичната бройна система и нейното приложение в компютрите
· Знае общия начин за преобразуване на число от една бройна система в друга

Умения

· Разпознава запис в двоична и в шестнадесетична бройна система
· Преобразува записа на числа от една бройна система в друга – от десетична
към двоична и обратно; от десетична към шестнадесетична и обратно
· Преобразува записа на числа от произволна бройна система към друга
произволна бройна система

Компетентности

· Способен е да извърши основните побитови операции в двоична бройна
система
· Способен е да преобразува записа на числа от една бройна система в друга,
използвайки общия алгоритъм

Средства за оценяване: Средство 1:
· Математически задачи
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Вярно и точно решава зададените задачи
· Точно изобразява начертаните функции
· Вярно и точно разчита изобразените функции

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Програмиране на изкуствен
интелект“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 9
Наименование на
единицата:

Моделиране на знания и проектиране на бази от знания

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Програмист на изкуствен интелект

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Използва софтуер за анализ на данни

Знания

· Познава отличителните характеристики между знания и данни
· Познава системи за управление на релационни бази данни
· Описва основните компоненти на базата от данни и тяхното предназначение
· Разпознава моделите на данните, обекти и връзки между тях

Умения

· Използва основните компоненти на релационния модел на бази данни
· Обосновава избора на обекти, типове данни и връзки между тях
· Разбира понятията данни и знания
· Разбира същността на релацията между таблиците

Компетентности

· Ефективно използва софтуерно приложение за анализ на данни, като подбира оптимални методи
· Съобразява се с етичните норми за използване на изкуствен интелект
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Резултат от учене 9.2:

Извлича знания от големи масиви от данни

Знания

· Познава подготовката и предварителната обработка на данните за целите
на техния последващ анализ
· Познава методите за съхраняване и обработка на големи масиви от данни
· Изрежда основни алгоритми за анализ
· Обяснява извличането на знания от потокови данни
· Идентифицира данни с често срещащи се набори от елементи
· Познава предложението на Комисията за създаване на общо пространство
на данни в Съюза, за да се засили обменът на данни и да се подпомогнат
научните изследвания при пълно зачитане на европейските правила за защита
на данните

Умения

· Обработва множество файлове с данни
· Прилага филтриране на данни
· Създава заявки, съответстващи на изискванията
· Изпълнява заявки за извличане и промяна на данни
· Използва възможностите на програмите за електронни таблици за извличане
на информация от база от данни по различни критерии
· Форматира справки, отчети и презентации по определен образец

Компетентности

· Способен е ефективно да използва стандартни инструменти и средства в
база от данни и програмни продукти за генериране на справки

Резултат от учене 9.3: Анализира данни
Знания

· Познава методите за анализ на данни
· Познава концепции за анализ на данни
· Идентифицира промени и отклонения

Умения

· Използва инструменти за анализ на данни
· Анализира, обработва и оптимизира релационна база данни
· Коректно интерпретира резултатите, получени чрез софтуерни продукти

Компетентности

· Способен е самостоятелно и коректно да интерпретира резултатите от
анализа на данни, получавани чрез софтуерни продукти, като демонстрира
аналитични способности

Резултат от учене 9.4:

Познава принципите на изграждане на системи за обработка на големи бази
от данни

Знания

· Описва класификацията на информационните системи
· Изрежда стъпките за изграждане на системи за обработка на големи бази
от данни
· Обяснява принципите на доброто проектиране

Умения

· Създава и модифицира релационна база данни, използвайки предварително
проектиран модел
· Класифицира задачи за обработка на данни

Компетентности

· Способен е самостоятелно или в екип да проектира модел на база данни
· Прилага в пълна степен правната рамка на Съюза относно защитата на
неприкосновеността на личните данни по отношение на изкуствения интелект

Резултат от учене 9.5:

Oперира с бази от знания

Знания

· Познава понятието бази от знания, експертни системи
· Познава класификации на знанията
· Описва методите за обработка на знания
· Познава различни системи за представяне на знания

Умения

· Работи с набори от данни
· Използва различни системи за представяне на знания
· Извлича закономерности от данни

Компетентности

· Способен е надеждно и сигурно да работи с бази от знания
· Съобразява се с етичните норми и правата на човешкия индивид

Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача/казус
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебна лаборатория или реално работно място
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Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени знания по предвиденото учебно съдържание
За средство 2:
· Извлича знания от големи масиви от данни чрез използване на софтуерно
решение
· Анализира данни чрез софтуерни средства

ЕРУ 10
Наименование на
единицата:

Машинно обучение

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Програмист на изкуствен интелект

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1: Разбира значението и предназначението на машинното обучение
Знания

· Описва възникването и историята на изкуствения интелект
· Дефинира изкуствен интелект
· Дефинира основни понятия от индуктивното машинно обучение
· Разпознава характерните белези на Четвъртата индустриална революция

Умения

· Формулира формална дефиниция на проблем
· Представя динамиката на една система в нагледна и лесна за възприемане
форма
· Прилага методи за решаване на проблеми чрез търсене
· Обяснява необходимостта от автоматизация, основана на изкуствен интелект

Компетентности

· Способен е да открива връзки между изкуствен интелект и Четвъртата индустриална революция, позовавайки се на основните теоретични концепции
· Зачита правните задължения и етичните принципи за разработването, внедряването и използването на изкуствения интелект

Резултат от учене 10.2: Намира решения за обучаване на машини
Знания

· Познава принципите на пълните методи за търсене
· Изрежда методи за търсене и извличане на информация
· Описва методите за търсене в дърво и в граф
· Дефинира понятието възли в дърво на търсене

Умения

· Прилага агентно-ориентиран подход за разработване на интелигентни системи
· Прилага пълни методи за търсене за извличане на информация
· Прилага търсене в ширина и дълбочина
· Решава проблеми чрез пълни методи за търсене
· Извлича информация чрез търсене с еднакви разходи

Компетентности

· Способен е да генерира стратегии за извличане, формиране и използване
на знанията за целенасочено поведение в неизвестни проблемни ситуации

Резултат от учене 10.3: Познава основни алгоритми за машинно обучение
Знания

· Да познава видовете алгоритми за машинно самообучение:
o Самообучение с учител и смесено самообучение
o Самообучение без учител
o Както и моделите на:
o Изкуствени невронни мрежи
o Метод на опорните вектори
o Мрежи на Бейс
o Еволюционни алгоритми
o Генетични алгоритми
· Изброява методи за информирано търсене

Умения

· Използва алгоритми за машинно обучение
· Прилага машинно обучение без учител
· Прилага методи за търсене в конкурентни пространства

Компетентности

· Способен е да оценява ефективността на методите на търсене
· Способен е самостоятелно да прилага методите на търсене за решаване на
проблеми
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Резултат от учене 10.4. Извършва прогнози, базирани на примерни данни
Знания

· Обяснява еволюционни стратегии
· Дефинира принципите на евристиката

Умения

· Изгражда математически модел по примерни данни, за да прогнозира или
да вземе решение
· Извлича знания от данни
· Прилага алгоритми за решаване на проблеми с ограничения

Компетентности

· Способен е самостоятелно да използва еволюционни стратегии и генетични
методи за решаване на проблеми
· Намира решения, използвайки теорията на Експоненциалния взрив

Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача/казус
· Писане на код на алгоритми за търсене на избран език за програмиране
· Разработване на групови или индивидуални проекти на теми от машинното
обучение
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебна лаборатория или реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Писмен изпит – поставеният въпрос е разписан пълно, разгледани са всички
аспекти на проблема
· Информацията е достоверна, без фактически грешки. Посочени са примери
· Тест – всеки въпрос носи предварително зададени точки, налична е скала
за оценяване
За средство 2:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с машинното обучение
· Разписаният код се стартира без грешки и работи с поне две тестови данни

ЕРУ 11
Наименование на
единицата:

Обработка на естествен език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Програмист на изкуствен интелект

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1: Познава основите на компютърната лингвистика
Знания

· Познава математическите основи на компютърната лингвистика
· Познава теоретичните проблеми на формалното описание на естествения език
· Описва функционалностите на лингвистичен софтуер

Умения

· Прилага предикатното смятане
· Представя на формалния съждителен език най-важните понятия при рацио
налната аргументация
· Работи с лингвистичен софтуер

Компетентности

· Способен е да прави компютърен анализ и синтез на естествен език

Резултат от учене 11.2: Познава същността на системите за автоматично разбиране на даден естествен език
Знания

· Познава същността на компютърната обработка на естествен език
· Познава разпознаването на естествените човешки езици

Умения

· Изгражда архитектури на системи за езикова обработка
· Преобразува информация от данни в естествен език
· Класифицира текст

БРОЙ 31
Компетентности
Резултат от учене 11.3:
Знания
Умения
Компетентности
Резултат от учене 11.4:
Знания

Умения

Компетентности
Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оценяване:
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· Способен е да извършва предварителна обработка, граматически и семантичен анализ
· Способен е обобщено да прилага техники при анализ на текстове
Намира решение за преобразуване на езиков запис във формално представяне,
достъпно за обработка от компютърни програми
· Познава основните методи на преобразуване на езикови записи
· Описва функционалностите на приложения за проверка на правопис
· Преобразува естественоезикови структури с помощта на компютърни методи
· Прилага правила за определяне частите на речта
· Съставя приложения за проверка на правопис
· Способен е да подготви езиков запис за обработка от компютърна програма
· Способен е да обработва и токенизира текст, сегментира изречения
Реализира програмни решения за обработка на естествен език
· Описва същността и видовете машинен превод
· Познава статистическите методи за генериране на превод
· Разграничава машинен превод и езиков модел
· Познава системите, базирани на правила и лингвистични знания
· Разграничава методите на автоматичен превод
· Съпоставя езиковите характеристики
· Прилага основни алгоритми за машинно самообучение при класификацията
на текст
· Способен е самостоятелно и ефикасно да реализира програмни решения за
обработка на естествен език
Средство 1:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача/казус
За средство 1:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебна лаборатория или реално работно място
За средство 1:
· Поставеният въпрос е разписан пълно, разгледани са всички аспекти на
проблема, посочени са примери. Отговаря правилно на зададените въпроси,
като се съобразява с определеното за изпита време
За средство 2:
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с обработката на естествен език

ЕРУ 12
Наименование на
единицата:

Обработка на изображения и разпознаване на образи

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Програмист на изкуствен интелект

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1: Прилага основни методи и подходи за обработка на изображения
Знания

· Познава основните видове изображения
· Познава основните методи за цифрова обработка на изображения
· Описва структурата на изображението

Умения

· Представя растерни и векторни изображения
· Извършва филтрация, конволюция и дискретизация на изображения
· Използва физическите основи на компютърното зрение
· Способен е да класифицира светлината

Компетентности

· Способен е да анализира, разпознава и синтезира изображения
· Способен е да определя сложността на задачата спрямо детайлите на изоб
ражението

Резултат от учене 12.2: Използва алгоритми за обработка на изображения
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Знания

· Познава основни алгоритми за обработка на изображения
· Назовава видове обработка на изображения

Умения

· Обработва цифрово изображения
· Подобрява качеството и визуализацията и извличането на информация
· Прилага различни филтрации на изображения
· Прилага дискретно представяне на изображение

Компетентности

· Способен е самостоятелно да прилага алгоритми за обработка на изображения, комбинирайки различни техники

Резултат от учене 12.3: Описва методи за разпознаване на образи
Знания

· Познава основни понятия от теорията на разпознаване на образи
· Познава основните методики и методи за разпознаване на образи

Умения

· Използва статистически и структурен подход за разпознаване на образи
· Намира контури, определя ръбове и граници на обекти
· Проектира и тества подходи за разпознаване на образи

Компетентности

· Способен е да интерпретира описанието и да прилага апроксимации и интерполации за формиране на линии

Резултат от учене 12.4: Тества методи за извличане на графични признаци и прави вероятностни изводи
Знания

· Познава основни методи за извличане на графични признаци на обекти
· Назовава различни класове на обекти и изображения

Умения

· Извлича информативни признаци, съвпадане и корелация на образи
· Открива линии в двоични изображения
· Определя даден обект и класа, към който принадлежи
· Отделя топологични признаци и извършва сегментация

Компетентности

· Способен е самостоятелно да прави вероятностни изводи на базата на прилагане на методи за извличане на графични признаци

Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача/казус
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебна лаборатория или реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Поставеният въпрос е разписан пълно, разгледани са всички аспекти на
проблема, посочени са примери. Отговаря правилно на зададените въпроси,
като се съобразява с определеното за изпита време
За средство 2:
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с обработката на изображения и разпознаване на образи

4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в компютърни зали, а по практика – в компютърни
зали, учебни лаборатории или базови обекти
във фирми с предварително сключени договори, които отговарят на материалната база.
За постигане на резултатите от ученето
материалната база трябва да включва:
4.1. Учебен кабинет
4.1.1. Основно оборудване – учебни маси,
столове, учебна дъска, екран за прожектиране,
мултимедийни и други средства за обучение
и дидактическа техника.
4.1.2. Учебни пособия – онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти.
Наличие на библиотека за специализирана литература (на хартиен или електронен носител).
4.1.3. Компютърна зала – включва индивидуални компютърни работни места, оборудва-

ни с необходимия за учебния процес хардуер
и софт уер, осигу рен дост ъп до интернет,
мултимедиен проектор.
4.2. Учебна лаборатория
Учебни те лаборатории се оборудват с
хардуерни и софтуерни средства, достъп до
интернет, както и със съответни справочници
и друга техническа литература.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на
съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху
която се намират хардуерните и софтуерните
средства, необходими за работа.
Нормативните изисквания към учебната
лаборатория са в съответствие с дейностите,
които ще се извършват в нея, с видовете технологични процеси, с ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
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4.2.1. Основно оборудване:
– компютърни работни места – по едно
за всеки обучаван;
– различни видове периферни устройства,
необходими за учебния процес;
– хардуер и софтуер, необходими за учебния
процес – такива могат да бъдат интегрирани
среди за разработка (IDE), компилатори,
интерпретатори, библиотеки, системи за управление на програмния код (source control),
за автоматизирано асемблиране (build) и
автоматизирано тестване, непрекъсната интеграция (continuous integration), системи за
управление на задачите и дефектите (bug and
task tracking).
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети
от общата професионална подготовка имат
лица с висше образование с образователнок валификационна степен „магист ър“ или
„бакалавър“ по специалности от следните
професионални направления от Класификатора на областите на висше образование и
професионални направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския
съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.):
· област на висше образование „Социални,
стопански и правни науки“: професионално
направление „Администрация и управление“;
професионално направление „Икономика“;
· област на висше образование „Техничес
ки науки“;
· област на висше образование „Здравеопазване и спорт“: професионално направление
„Медицина“.
Право да преподават по учебните предмети от отрасловата и специфичната професионална подготовка (теория и практика

ВЕСТНИК
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на професията) имат лица с висше образование с образователно-к ва лификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по
специалности от следните професионални
направления от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления:
· област на висше образование „Социални,
стопански и правни науки“: професионално
направление „Администрация и управление“;
професионално направление „Икономика“;
професионално направление „Право“;
· област на висше образование „Природни
науки, математика и информатика“: професионално направление „Информатика и
компютърни науки“;
· област на висше образование „Хуманитарни науки“: професионално направление
„Филология“;
· област на висше образование „Технически науки“: професионално направление
„Електротехника, електроника и автоматика“;
професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора на областите на висше образование
и професионалните направления, могат да
преподават лица без висше образование, ако
са придобили съответната професионална
квалификация при условията и по реда на
Закона за професионалното образование и
обучение.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения
и компетентности.
2345

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЗАПОВЕД № РД-46-96
от 30 март 2022 г.
На основание чл. 24а, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ), чл. 47б, ал. 1 и 2, чл. 47е и чл. 47о,
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи
(ППЗСПЗЗ) и във връзка с одобрен доклад от
министъра на земеделието № 93-1685/30.03.2022 г.
нареждам:
1. Откривам процедура за провеждане на търг
за отдаване под наем или аренда на свободните
земеделски земи от държавния поземлен фонд
(ДПФ) в страната за стопанската 2022/2023 г. с
начална тръжна цена съгласно приложенията.
2. Търговете да се проведат от областните
дирекции „Земеделие“ на тръжни сесии, с тайно
наддаване, при условията и по реда, определени
в чл. 47ж и следващите от ППЗСПЗЗ.
3. Директорите на областните дирекции „Земеделие“ да издадат заповед за провеждане на
търга (тръжните сесии) с приложена информация
за всички свободни имоти от ДПФ – обект на
търга, на територията на съответната област.
4. Началната тръжна цена за предоставяне на
земеделски земи от ДПФ под наем или аренда
и размерът на депозита за участие в търга са,
както следва:
4.1. Началната тръжна цена за отглеждане на
едногодишни полски култури за срок до десет
стопански години по общини за съответната
област е посочена в приложение № 1 – графа 1,
представляващо неразделна част от заповедта.
Размерът на депозита за участие в търга е 20 %
от началната тръжна цена, умножена по площта
на имота.
4.2. Началната тръжна цена за отглеждане на
многогодишни фуражни култури – житни, бобови
и техните смеси, за срок до пет стопански години
по общини за съответната област е посочена в
приложение № 1 – графа 1, представляващо неразделна част от заповедта. Размерът на депозита
за участие в търга е 20 % от началната тръжна
цена, умножена по площта на имота.
4.3. За ползване на имоти при условията на
чл. 47о, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, за които на три последователни търга (тръжни сесии) не са подавани
предложения и попадат до 20 % в специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“,

за отглеждане на едногодишни полски култури
или многогодишни фуражни култури – житни,
бобови и техните смеси, за срок от десет стопански години не се заплаща арендна вноска
за първата стопанска година при условията
на чл. 24а, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Началната тръжна
цена от втората до десетата стопанска година е
50 % от посочената в приложение № 1 – графа
1, представляващо неразделна част от заповедта. Размерът на депозита за участие в търга е
20 % от началната тръжна цена, умножена по
площта на имота.
4.4. Началната тръжна цена за създаване и
отглеждане на трайни насаждения е посочена
по периоди в приложение № 2, представляващо
неразделна част от заповедта. Размерът на депозита за участие в търга е 20 лв./дка.
4.5. Началната тръжна цена за отглеждане на
съществуващи трайни насаждения е съгласно
приложение № 3, представляващо неразделна част
от заповедта. Размерът на депозита за участие в
търга е 20 лв./дка.
4.6. Началната тръжна цена за ползване на
ливади, пасища и мери за срок от една стопанска
година по реда на чл. 37и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ
е посочена в приложение № 1 – графи 2 и 3,
представляващо неразделна част от заповедта.
Размерът на депозита за участие в търга е 20 %
от началната тръжна цена, умножена по площта
на имота.
4.7. В случай че земите от ДПФ са поливни,
началната тръжна цена по т. 4.1, т. 4.2, т. 4.3,
т. 4.4, т. 4.5 и т. 4.6 се коригира с коефициент за
поливност: за Северна България – 1.2, и за Южна
България – 1.5.
4.8. Сключването на договор за наем или
аренда за ползване на обявените по този ред
земеделски земи от ДПФ не гарантира подпомагане на земеделските производители по
схемите и мерките на Общата селскостопанска
политика.
5. Одобрявам образците на документите за
участие в търга: заявление – оферта по чл. 47з,
ал. 1, т. 1 от ППЗСПЗЗ; декларации по чл. 47з,
ал. 1, т. 6 и 9 от ППЗСПЗЗ; проекти на договори
за наем или аренда по чл. 47м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,
проект на договор за аренда по чл. 47о, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ и проект на договор за наем по чл. 37и,
ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ.
6. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува в един централен
ежедневник.
7. Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на областните дирекции
„Земеделие“ за изпълнение.
За министър:
М. Неков

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН
Приложение № 1

Начални тръжни цени за стопанската
2022 – 2023 г.
Област/
община

Едногодишни пол- ЛиваПаски култури и мно- ди,
сища,
гогодишни фураж- лв./дка мери,
ни култури – житлв./дка
ни, бобови и техните смеси,
лв./дка
1

2

3

35

11

7

Благоевград
Гърмен

ВЕСТНИК
Област/
община

С Т Р. 3 9
Едногодишни пол- ЛиваПаски култури и мно- ди,
сища,
гогодишни фураж- лв./дка мери,
ни култури – житлв./дка
ни, бобови и техните смеси,
лв./дка
1

2

3

56

8

9

Дългопол

56

8

7

Суворово

46

8

7

Аврен

46

8

8

Девня

56

8

7

Бяла

46

8

8

Варна

51

8

7

Белослав

46

8

7

Ветрино

Гоце
Делчев

35

8

7

Кресна

28

8

7

Сатовча

28

9

7

Якоруда

41

11

9

Велико
Търново

Хаджидимово

41

8

7

Велико
Търново

46

11

8

Разлог

35

8

7

Златарица

46

8

7

Струмяни

35

8

7

Лясковец

46

8

7

Сандански

35

8

11

Белица

35

8

7

Полски
Тръмбеш

46

8

8

Банско

35

8

7

Свищов

56

8

7

46

8

7

Симитли

28

8

7

Стражица

Благоевград

35

8

7

Сухиндол

46

8

7

Петрич

46

8

8

Горна
Оряховица

46

8

8

Айтос

35

11

7

Елена

41

9

8

Бургас

41

8

7

Павликени

46

11

7

Камено

46

8

7

Карнобат

51

8

7

Видин

46

8

7

Малко
Търново

Димово

51

10

9

35

8

7

Брегово

46

8

7

Несебър

35

8

7

Кула

46

8

7

Поморие

35

8

7

Ново село

46

10

7

Приморско

35

8

7

Грамада

46

8

7

Руен

35

8

7

Макреш

46

9

7

Созопол

35

8

9

Бойница

46

8

7

Средец

35

9

8

Белоградчик

46

8

7

Сунгурларе

35

8

7

Чупрене

46

8

7

7

Ружинци

46

9

10

Бургас

Царево

35

8

Видин

Враца

Варна
Провадия

51

8

8

Враца

51

8

9

Аксаково

51

8

7

Вълчи дол

56

8

8

Бяла
Слатина

56

8

7

Долни
чифлик

Борован

61

8

7

46

8

7

Оряхово

66

8

7

С Т Р.
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Област/
община

ДЪРЖАВЕН
Едногодишни пол- ЛиваПаски култури и мно- ди,
сища,
гогодишни фураж- лв./дка мери,
ни култури – житлв./дка
ни, бобови и техните смеси,
лв./дка

ВЕСТНИК
Област/
община

1

2

3

Мизия

51

8

7

Бобошево

Мездра

46

8

7

Ловеч

Криводол

46

10

7

Ловеч

Роман

46

8

7

Летница
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Едногодишни пол- ЛиваПаски култури и мно- ди,
сища,
гогодишни фураж- лв./дка мери,
ни култури – житлв./дка
ни, бобови и техните смеси,
лв./дка
1

2

3

30

8

7

46

8

7

35

8

8

46

10

7

Козлодуй

61

8

7

Луковит

Хайредин

46

8

7

Угърчин

41

9

7

Габрово

Априлци

35

8

7

Габрово

28

8

7

Троян

35

8

7

Севлиево

28

8

7

Тетевен

35

8

7

35

8

7

Дряново

30

8

7

Ябланица

Трявна

30

8

7

Монтана
Берковица

35

9

8

Вършец

30

9

8

Монтана

41

11

7

Бойчиновци

46

8

7

Добрич
Добрич

61

8

7

Добричка

66

8

7

Генерал
Тошево

71

8

7

Брусарци

46

8

7

Крушари

61

8

7

Якимово

51

8

7

51

8

7

Балчик

61

8

7

Вълчедръм

Шабла

61

8

7

Каварна

76

8

7

Георги
Дамяново

30

11

8

Тервел

61

8

9

Лом

56

8

8

Медковец

51

8

7

Чипровци

30

8

7

Брезник

41

8

7

Земен

28

8

7

Ковачевци

28

8

7

Перник

28

8

7

Радомир

28

8

7

Трън

28

8

7

Белене

46

8

7

Гулянци

46

8

7

Долна
Митрополия

51

11

10

Долни
Дъбник

51

8

7

Кърджали
Ардино

28

8

7

Джебел

28

8

7

Кирково

25

8

8

Крумовград

25

8

8

Кърджали

28

8

7

Момчилград

25

8

7

Черноочене

28

8

7

Кюстендил
Кюстендил

35

8

7

Кочериново

35

8

7

Рила

35

8

7

Невестино

30

8

7

Трекляно

30

8

7

Перник

Плевен

Сапарева
баня

30

8

7

Искър

51

8

7

Дупница

30

8

7

Кнежа

46

8

7

Бобов дол

30

8

7

Левски

51

9

7
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Област/
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ДЪРЖАВЕН
Едногодишни пол- ЛиваПаски култури и мно- ди,
сища,
гогодишни фураж- лв./дка мери,
ни култури – житлв./дка
ни, бобови и техните смеси,
лв./дка

ВЕСТНИК
Област/
община

1

2

3

Никопол

46

8

7

Русе

Пордим

51

8

7

Пазарджик

Плевен

46

8

7

Червен бряг

51

8

7

Асеновград

56

8

7

Брезово

41

8

Калояново

41

Карлово
„Марица“

С Т Р. 4 1
Едногодишни пол- ЛиваПаски култури и мно- ди,
сища,
гогодишни фураж- лв./дка мери,
ни култури – житлв./дка
ни, бобови и техните смеси,
лв./дка
1

2

3

61

8

7

Батак

25

9

7

Белово

30

8

7

Брацигово

30

8

8

Велинград

30

8

7

7

Лесичово

30

8

7

8

7

Пазарджик

41

8

7

35

8

8

Панагюрище

30

8

7

41

8

7

Пещера

30

8

7

Пловдив

41

8

7

Ракитово

35

8

7

Куклен

41

8

7

Септември

35

8

7

Първомай

41

8

7

Стрелча

30

8

7

Раковски

41

8

7

Сърница

30

8

7

„Родопи“

41

8

8

Силистра

Садово

41

8

7

Съединение

46

8

7

Алфатар

56

8

7

Стамболийски

Главиница

56

8

7

51

8

7

Дулово

56

8

7

Кричим

41

8

7

Кайнарджа

61

8

7

Перущица

41

8

7

Силистра

66

8

7

Хисаря

35

8

9

Ситово

56

8

7

Лъки

35

8

7

Тутракан

56

8

7

Сопот

35

8

7

Сливен

Пловдив

Разград

Сливен

41

8

8

Завет

66

8

7

Твърдица

25

8

7

Исперих

66

8

8

Нова Загора

46

8

7

Кубрат

66

8

7

Котел

35

9

9

Лозница

66

8

8

Смолян

Разград

66

8

8

Баните

35

8

7

30

8

8

30

9

7

Самуил

66

8

7

Борино

Цар Калоян

61

8

7

Девин

Русе

Доспат

35

8

7

Борово

56

8

7

Златоград

30

8

7

Бяла

66

8

7

Мадан

30

8

7

Ценово

66

8

9

Неделино

30

8

7

Две могили

56

8

7

Рудозем

35

8

8

Иваново

56

8

9

Смолян

30

8

8

Сливо поле

66

8

7

Чепеларе

35

8

7

Ветово

56

8

9

София-град

41

9

7

С Т Р.

42

Област/
община

ДЪРЖАВЕН
Едногодишни пол- ЛиваПаски култури и мно- ди,
сища,
гогодишни фураж- лв./дка мери,
ни култури – житлв./дка
ни, бобови и техните смеси,
лв./дка

ВЕСТНИК
Област/
община

1

2

3

Пирдоп

30

8

7

Сливница

30

8

7

Своге

30

8

7

Самоков

30

8

7

Правец

30

8

7

Хасково

Костинброд

30

8

7

Костенец

30

8

7

Копривщица

35

9

8

Ихтиман

20

8

7

Етрополе

30

8

Елин Пелин

35

Драгоман
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Едногодишни пол- ЛиваПаски култури и мно- ди,
сища,
гогодишни фураж- лв./дка мери,
ни култури – житлв./дка
ни, бобови и техните смеси,
лв./дка
1

2

3

Попово

46

8

7

Опака

46

8

7

Омуртаг

46

9

8

Антоново

46

8

7

Любимец

30

8

7

Маджарово

30

8

7

Минерални
бани

30

8

8

7

Симеоновград

30

8

7

8

7

Свиленград

41

8

7

30

8

7

Тополовград

30

8

7

Горна
Малина

30

8

7

Ивайловград

30

9

7

Годеч

30

8

8

Хасково

41

8

7

Ботевград

30

8

7

Харманли

41

8

8

Божурище

30

8

7

Димитровград

35

8

7

Антон

30

8

7

Долна баня

30

8

7

Стамболово

30

8

9

Златица

30

8

7

Мирково

30

8

11

Венец

41

8

7

Чавдар

35

8

7

Върбица

41

9

8

Челопеч

30

8

7

Велики
Преслав

41

9

7

Стара Загора

46

8

7

Каспичан

41

8

7

Братя
Даскалови

Каолиново

41

8

7

41

8

7

Гурково

41

8

7

Никола
Козлево

56

8

7

Гълъбово

41

8

7

Нови пазар

51

8

7

Казанлък

41

8

8

Смядово

46

8

7

Мъглиж

41

8

7

Хитрино

46

8

7

Николаево

41

8

7

Шумен

46

8

8

Раднево

41

8

7

Чирпан

41

8

7

Болярово

41

9

8

Павел баня

41

8

7

Елхово

41

8

8

Опан

41

8

7

Стралджа

41

8

7

„Тунджа“

46

8

7

46

8

7

Ямбол

46

8

7

София област

Стара Загора

Търговище
Търговище

Шумен

Ямбол
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Приложение № 2

Приложение № 3

Начална тръжна цена за създаване и отглеждане
на трайни насаждения, по периоди:

Начална тръжна цена
1. За отглеждане на съществуващи трайни
насаждения – с неизтекъл амортизационен срок

Трайни
насаждения

Гратисен
период,
год.

Период на плододаване
години

лв./дка

4 – 7
8 – 20
за останалия период
на плододаване
4 – 7
8 – 20
за останалия период
на плододаване

49
74
49

5 – 7
за останалия период
на плододаване
5 – 7

41
61

за останалия период
на плододаване
5 – 7
за останалия период
на плододаване
за периода
на плододаване
за периода
на плододаване

61

Лозови
насаждения
винени

десертни

Трайни
насаждения

години

лв./дка

4 – 7

49

8 – 20

74

за останалия
период
на плододаване

49

4 – 7

49

8 – 20

74

за останалия
период
на плододаване

49

5 – 7

41

за останалия
период
на плододаване

61

5 – 7

41

за останалия
период
на плододаване

61

5 – 7

41

за останалия
период
на плододаване

61

за периода на
плододаване

56

Е т е р и ч н о м а с л е - за периода на
ни култури – роза, плододаване
мента, лаванд ула,
шипка и др.

37

Култивирани би лки – срок на предоставяне – 5 години

2 – 5

26

Аспержи – срок на
предоставяне – 15 години

4 – 12

58

13 – 15

37

Лозови насаждения
3

3

49
74
49

винени

десертни

Овощни
насаждения
семкови

костилкови

Период на плододаване

4

4

черупкови

4

Ягодоплодни
култури

2

Етеричномаслени култури –
роза, мента, лавандула, шипка
и др.
Кул т и в и р а н и
билки – с рок
на предоставяне – 5 години
Аспержи – срок
на предоставяне – 15 години

3

Овощни насаждения
семкови

41

костилкови
41
61
56

черупкови

37

1

2 – 5

26

3

4 – 12
13 – 15

58
37

Продължителността на периода на плододаване за отделните видове трайни насаждения се
определя от приложенията към чл. 5 от Наредбата
за базисните цени на трайните насаждения (загл.
изм. – ДВ, бр. 107 от 2000 г.).

Ягодоплодни
култури
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ВЕСТНИК
ЗАПОВЕД № РД-14-12
от 13 април 2022 г.

2. За отглеждане на съществуващи трайни
насаждения – с изтекъл амортизационен срок
Трайни насаждения
1. Лозови насаждения
2. Овощни насаждения
(семкови, костилкови, черупкови)
3. Етеричномаслени култури
(роза, мента, лавандула, шипка и др.)
2418

Цена,
лв./дка
49
66
37

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-11
от 13 април 2022 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 Главиница след
Решение № 246, отразено в протокол № 36 от
23.02.2022 г. на Общинския съвет – Главиница,
становище от Регионалното управление на образованието – Силистра, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-107 от
21.05.2021 г. на министъра на образованието и
науката, поради трайна тенденция на намаляване
броя на подлежащите на задължително обучение
под нормативно определения минимум в резултат
на демографски промени и миграционни процеси
считано от 1.07.2022 г. закривам ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Сокол, община Главиница,
област Силистра.
1. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Сокол, община Главиница, област Силистра, продължават обучението си в ОбУ „Иван
Вазов“ – с. Зафирово, община Главиница, област
Силистра, при условията на чл. 12 от ЗПУО.
2. Задължителната документация на ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Сокол, община Главиница, област Силистра, да се съхранява в ОбУ
„Иван Вазов“ – с. Зафирово, община Главиница,
област Силистра.
3. Имуществото на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Сокол, община Главиница, област
Силистра, което е общинска собственост, се
предоставя за управление със заповед на кмета
на община Главиница.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков
2438
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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 Главиница след
Решение № 247, отразено в протокол № 36 от
23.02.2022 г. на Общинския съвет – Главиница,
становище от Регионалното управление на образованието – Силистра, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-107 от
21.05.2021 г. на министъра на образованието и
науката, поради трайна тенденция на намаляване
броя на подлежащите на задължително обучение
под нормативно определения минимум в резултат
на демографски промени и миграционни процеси
считано от 1.07.2022 г. закривам ОУ „Отец Паисий“ – с. Стефан Караджа, община Главиница,
област Силистра.
1. Учениците от ОУ „Отец Паисий“ – с. Стефан
Караджа, община Главиница, област Силистра,
продължават обучението си в СУ „Васил Левски“ – гр. Главиница, община Главиница, област
Силистра, при условията на чл. 12 от ЗПУО.
2. Задължителната документация на ОУ „Отец
Паисий“ – с. Стефан Караджа, община Главиница,
област Силистра, да се съхранява в СУ „Васил
Левски“ – гр. Главиница, община Главиница,
област Силистра.
3. Имуществото на ОУ „Отец Паисий“ – с.
Стефан Караджа, община Главиница, област
Силистра, което е общинска собственост, се
предоставя за управление със заповед на кмета
на община Главиница.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков
2439

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-94
от 6 април 2022 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания във връзка с чл. 48, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за хората с
увреждания нареждам:
1. Утвърж давам Национална програма за
достъпна жилищна среда и лична мобилност.
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2. Настоящата заповед отменя Заповед № РД01-544 от 14.08.2019 г. (ДВ, бр. 66 от 2019 г.) на
министъра на труда и социалната политика.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник-министър.
Настоящата заповед да се доведе до знанието
на ресорния заместник-министър, изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане и изпълнителния директор на Агенцията за
хората с увреждания за сведение и изпълнение.
Заповедта и Националната програма за до
стъпна жилищна среда и лична мобилност да
се публикуват на интернет страниците на Министерството на труда и социалната политика,
Агенцията за социално подпомагане и Агенцията
за хората с увреждания.
Министър:
Г. Гьоков
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
за достъпна жилищна среда и лична мобилност
Ч АСТ П ЪРВА
ОБЩ И ПОЛОЖ ЕН И Я, Ц Е Л И И КОМ ПОНЕНТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА
ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА
МОБИЛНОСТ
Чл. 1. (1) С Националната програма за до
ст ъпна ж илищна среда и лична мобилност
(Програмата) се уреждат условията и редът за
кандидатстване, разглеждане, оценяване, класиране и одобряване на проектните предложения
на кандидатите, обект на Програмата, както и
механизмите за сключване на договори за изпълнение, финансиране и отчитане на изпълнените
дейности по тях и за контрол върху разходването
на одобрените бюджетни средства.
(2) Програмата се прилага на територията на
всички общини в Република България.
(3) Изпълнението на Програмата се осъществява на проектен принцип.
(4) Програмата се реализира ежегодно със
средства от държавния бюджет в рамките на
одобрените бюджетни средства за съответната
година.
(5) Средствата по Програмата се предоставят
за финансиране на дейностите по чл. 48, ал. 1 от
ППЗХУ при условие, че същите не са финансирани със средства от Европейските структурни
и инвестиционни фондове или с други публични
средства.
(6) Изпълнението на Програмата се контролира
от министъра на труда и социалната политика
или от оправомощено от него лице.
Чл. 2. (1) Основната цел на Програмата е
изграждане на достъпна среда в съществуващи
жилищни сгради и прилежащите им пространства
за хора с увреждания и осигуряване на лична
мобилност за тяхното социално приобщаване,
като се отчитат и специфичните им потребности.
(2) Непосредствените цели на Програмата
включват:
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1. повишаване степента на информираност на
обществото за възможностите за разрешаване
на проблемите, свързани с липсата на достъпна
жилищна среда за хората с увреждания, промяна на обществените нагласи и премахване на
съществуващите стереотипи;
2. насърчаване реализирането на дейности по
осигуряване на личната мобилност и по изграждане на достъпна среда за хора с увреждания;
3. предоставяне на възможност за финансиране
на дейности за изграждане на достъпна среда на
хората с увреждания в съществуващи жилищни
сгради и прилежащите им пространства;
4. предоставяне на възможност за финансиране на дейности, необходими за осигуряване
на личната мобилност на хората с увреждания;
5. сътрудничество на всички нива при реализацията на Програмата;
6. създаване на условия за независим живот
за хората, обект на Програмата.
Чл. 3. (1) Програмата се реализира в два
компонента, както следва:
1. Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда
в съществуващи жилищни сгради и прилежащите
им пространства, която се ползва безвъзмездно
и по нестопански начин;
2. Компонент 2 „Лична мобилност“ – за финансиране на дейности за осигуряване на личната
мобилност на човек с трайно увреждане съобразно
функционалния дефицит и потребности.
(2) Човек с трайно увреждане може да кандидатства в рамките на годината и по двата компонента по ал. 1, но поотделно – с две отделни
заявления.
(3) За финансиране по Програмата може да
кандидатства човек с трайно увреждане с изготвена индивидуална оценка на потребностите по
реда на Закона за хората с увреждания.
Чл. 4. (1) Дейностите по реализиране на
Програмата за постигане на целите по чл. 2 се
подпомагат от Агенцията за хората с увреждания,
Агенцията за социално подпомагане, органите на
местно самоуправление и организациите на и за
хората с увреждания.
(2) Агенцията за хората с увреждания публикува и поддържа на интернет страницата си
информация за популяризиране на Програмата.
(3) Агенцията за социално подпомагане:
1. информира хората с трайни увреждания
относно възможността за финансиране на дейностите по Програмата;
2. извършва проверка на декларираните обстоятелства за идентифициране принадлежността
на лицето като обект на Програмата; за целта
звената по чл. 5, ал. 1 изпращат служебно копие
от заявление – декларацията по чл. 10, ал. 3, т. 1
и чл. 23, ал. 3, т. 1.
(4) Общините съдействат за реализиране и популяризиране на Програмата и подпомагат хората
с увреждания, като оказват пълно съдействие в
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процеса на изготвяне на съответните проектни
предложения съобразно тяхната компетентност.
(5) Главните архитекти на общините/районите:
1. издават виза за проектиране (в изискуемите
по Закона за устройство на територията случаи)
на съоръжението за достъпна среда, преценявайки
законността на съществуващата жилищна сграда
и реалната техническа възможност за изграждане
или поставяне на съответното съоръжение за
достъпна среда;
2. одобряват инвестиционен проект във фаза
„технически проект“, представен от кандидата по
Компонент 1, за изграждане или поставяне на
съоръжение за достъпна среда в съответствие с
изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), вкл. на наредбата по чл. 169, ал. 4
от ЗУТ, когато съответната жилищна сграда е
законна, като издават съответното разрешение
за строеж или разрешение за поставяне, без да
събират такси за него, съгласно чл. 184, ал. 4
от ЗУТ.
(6) Организациите на и за хората с увреждания
съдействат за популяризиране на Програмата,
като информират хората с увреждания за възможностите за финансиране на дейности по двата
компонента. Оказват съдействие на допустимите
по Програмата кандидати в процесите по изготвяне на проектните им предложения, по тяхното
реално изпълнение и отчитане.
Чл. 5. (1) Администрирането на дейностите
по Програмата – организацията, координацията
и оперативния контрол (по документи и на място), се осъществява от специализирани звена в
Министерството на труда и социалната политика
(МТСП) – по Компонент 1 „Достъпна жилищна
среда“ и по Компонент 2 „Лична мобилност“.
(2) Звената по ал. 1 се създават със заповед
на министъра на труда и социалната политика
или на оправомощено от него лице.
(3) Звеното по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ извършва следните дейности:
1. изготвя образци на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи за всяка
процедура, свързана с финансиране на дейности
по Компонент 1 от Програмата, включително
контролни механизми за проследяване изпълнението на финансираните дейности;
2. консултира кандидатите по Компонент 1 по
време на процедурата за набиране на проектни
предложения;
3. приема заявления и документи за кандидатстване по Компонент 1 по време на процедурата
за набиране на проектни предложения;
4. създава регистъра по чл. 11, ал. 2 и вписва
в него подадените проектни предложения;
5. разглежда за допустимост вписаните по
т. 4 проектни предложения и попълва контролни
листове за допустимост;
6. участва в комисията по чл. 14, ал. 1 за
разглеждане, оценка и класиране на допуснатите
проектни предложения по Компонент 1;
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7. информира писмено недопуснатите кандидати;
8. изготвя договори за финансиране на одобрените проектни предложения и организира
подписването им;
9. извършва първо посещение на място преди
подписване на договор за строително-монтажни
работи (СМР) с цел предварителен контрол и
изготвяне на експертна оценка;
10. осигурява административна подкрепа и
консултира бенефициентите (кандидатите, които
са сключили договори за финансиране на одобрените им проектни предложения) за начина на
избор на изпълнител;
11. събира и обобщава информация за сключените договори за СМР;
12. извършва контрол на място върху количеството и качеството на изпълнените СМР по
всеки сключен договор за СМР;
13. проверява документацията и изготвя искания за разплащане на действително изпълненото
по договорите за СМР до размера на финансиране,
посочен в чл. 8, ал. 1;
14. изготвя актуална информация, която публикува на интернет страницата на МТСП;
15. изготвя годишен отчет до министъра на
труда и социалната политика или до оправомощено от него лице относно изпълнението на
дейностите по Компонент 1;
16. поддържа архив на цялата документация
по Компонент 1;
17. осъществява други дейности, относими към
Компонент 1, възложени от министъра на труда
и социалната политика или от оправомощено
от него лице.
(4) Звеното по Компонент 2 „Лична мобилност“
извършва следните дейности:
1. изготвя образци на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи за всяка
процедура, свързана с финансиране на дейности
по Компонент 2 от Програмата, включително
контролни механизми за проследяване изпълнението на финансираните дейности;
2. консултира кандидатите по Компонент 2 по
време на процедурата за набиране на проектни
предложения;
3. приема заявления и документи за кандидатстване по Компонент 2 по време на процедурата
за набиране на проектни предложения;
4. създава регистъра по чл. 21, ал. 4 и вписва
в него подадените проектни предложения;
5. разглежда за допустимост вписаните по
т. 4 проектни предложения и попълва контролни
листове за допустимост;
6. участва в комисията по чл. 14, ал. 1 за
разглеждане, оценка и класиране на допуснатите
проектни предложения по Компонент 2;
7. информира писмено недопуснатите кандидати;
8. изготвя договори за финансиране на одобрените проектни предложения и организира
подписването им;
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9. осигурява административна подкрепа и
консултира бенефициентите (кандидатите, които
са сключили договори за финансиране на одобрените им проектни предложения) за начина на
избор на изпълнител;
10. събира и обобщава информация за сключените договори;
11. проверява документацията и изготвя искания за разплащане на заложените дейности по
сключените договори за финансиране до размера
на финансиране, посочен в чл. 21, ал. 1;
12. изготвя актуална информация, която публикува на интернет страницата на МТСП;
13. изготвя годишен отчет до министъра на
труда и социалната политика или до оправомощено от него лице относно изпълнението на
дейностите по Компонент 2;
14. поддържа архив на цялата документация
по Компонент 2;
15. осъществява други дейности, относими към
Компонент 2, възложени от министъра на труда
и социалната политика или от оправомощено
от него лице.
(5) С цел извършване на проверка за административно съответствие на кандидатите
по Програмата при необходимост звената по
ал. 1 могат да изискват данни, обработвани и
администрирани от други публични органи или
структури, съгласно изискванията за защита на
личните данни и в съответствие с изискванията
за комплексно административно обслужване.
Ч АС Т В Т ОРА
КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТ ЪПН А Ж ИЛИЩН А
СРЕДА“ НА ПРОГРАМАТА
Г л а в а

п ъ р в а

ДОПУСТИМИ К АНДИДАТИ, ДОПУСТИМИ
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1
Чл. 6. (1) За финансиране по Компонент 1
може да кандидатства:
1. собственик на индивидуална ж илищна
сграда, който е лице с трайно увреждане и се
придвижва с инвалидна количка или в чието
семейство има член, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка,
и/или дете с определени вид и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка,
и e с постоянен или настоящ адрес – адреса на
същата индивидуална жилищна сграда;
2. юридическо лице – сдружение, учредено и
вписано по Закона за управление на етажната
собственост (ЗУЕС), когато собственик на жилище
в жилищната сграда в режим на етажна собственост е лице с трайно увреждане, придвижващо
се с инвалидна количка, или в чието семейство
има член, който е лице с трайно увреждане и се
придвижва с инвалидна количка, и/или дете с
определени вид и степен на увреждане, което се
придвижва с инвалидна количка, и е с постоянен
или настоящ адрес – адреса на същото жилище.
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(2) По смисъла на настоящата Програма за
член на семейството се смята и лице над 18-годишна възраст с трайно увреждане, придвижващо
се с инвалидна количка, с което собственикът на
индивидуална жилищна сграда или на жилище в
жилищната сграда в режим на етажна собственост
е в родствена връзка и полага постоянно лични
грижи за него.
(3) За финансиране по Компонент 1 не се допускат проектни предложения на кандидати, които:
1. са подали невярна, неточна или непълна
информация при попълване на изискуемата документация;
2. към датата на кандидатстване не са изпълнили задълженията си към МТСП по предходни
договори;
3. имат публични задължения, подлежащи на
принудително събиране към държавата или общините, установени с акт на компетентен орган,
освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване
или за обезпечение на задълженията или ако
задължението е по акт, който не е влязъл в сила.
(4) За липсата на обстоятелствата по ал. 3 всеки кандидат представя декларация, изготвена по
образец на Приложение – Декларация по чл. 6, ал. 3.
Чл. 7. (1) Допустими за финансиране по Компонент 1 са проектните предложения за извършване на СМР в съществуващи жилищни сгради
(законни по смисъла на ЗУТ) на лицата по чл. 6,
ал. 1 и/или в прилежащите им външни пространства, но в рамките на урегулираните поземлени
имоти, в които са разположени. По смисъла на
§ 5, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗУТ
„жилищна сграда“ е сграда, предназначена за
постоянно обитаване и състояща се от едно или
повече жилища, които заемат най-малко 60 на
сто от нейната разгъната застроена площ.
(2) В допустимите по ал. 1 проектни предложения трябва да са предвидени единствено
СМР за изграждане/поставяне на съоръжения
за преодоляване на различни нива в жилищните
сгради, в т.ч. рампи, подемни платформи и асансьори, съответстващи на разпоредбите на ЗУТ,
вкл. на Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за
определяне на изискванията за достъпност и
универсален дизайн на елементите на достъпната
среда в урбанизираната територия и на сградите
и съоръженията (ДВ, бр. 12 от 2021 г.), Наредба
№ 2 от 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради (ДВ, бр. 46 от 2009 г.) и Наредба
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г. ), и за които е
налице одобрен инвестиционен проект и издадено
разрешение за строеж/поставяне.
(3) За финансиране по Компонент 1 не се
допускат проектни предложения, в които са
предвидени дейности:
1. свързани със стопанска дейност (инвестиционна, търговска или др.) на кандидатите;
2. свързани с придобиване на активи за бъдещо
използване в стопанската дейност на кандидатите;
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3. по проекти, финансирани със средства по
други програми на държавата и/или общините
със същата цел;
4. реализирани преди одобряването на проекта
и извън срока на изпълнението му.
(4) За липсата на обстоятелствата по ал. 3 всеки кандидат представя декларация, изготвена по
образец на Приложение – Декларация по чл. 7, ал. 3.
Чл. 8. (1) Финансирането на всяко проектно
предложение по Компонент 1 е на стойност до
100 000 лева с ДДС.
(2) Стойността на всяко проектно предложение се определя въз основа на количествено-стойностна сметка (КСС) за предвидените
по одобрения инвестиционен проект дейности,
в която единичните цени на отделните видове
СМР следва да бъдат съобразени с актуалните
разходни норми на Издателство СЕК с нанесен
съответен код. КСС се изготвя от кандидата по
образеца на Приложение – КСС.
(3) В случаите, когато стойността на проектното предложение надхвърля размера на финансиране по ал. 1, кандидат-бенефициентът следва
да е посочил размера на предвидения собствен
принос за изпълнение на допустимите дейности
в КСС по ал. 2.
Г л а в а

в т о р а

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ ПО
КОМПОНЕНТ 1, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ
И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНК А НА ПРОЕКТНИТЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл. 9. (1) Звеното по Компонент 1 разработва
образци на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи за всяка процедура, касаеща
достъпна жилищна среда, включително контролни
механизми за проследяване и отчитане на изпълнението на съответните финансирани дейности.
(2) Образците на формуляри и документи по
ал. 1 се актуализират от звеното по Компонент
1 при необходимост.
Чл. 10. (1) По Компонент 1 се кандидатства
ежегодно на проектен принцип. За целта на интернет страницата на МТСП звеното по Компонент
1 обявява процедура за набиране на проектни
предложения и публикува обява, всички формуляри и документи по чл. 9.
(2) В обявата по ал. 1 се посочват:
1. начин, място и краен срок за подаване на
проектните предложения;
2. допустими кандидати и допустими за финансиране дейности;
3. средства за финансиране;
4. необходими документи за кандидатстване;
5. условия за допустимост на проектните
предложения;
6. критерии за оценка на допуснатите проектни
предложения;
7. срок и период на изпълнение на дейностите;
8. адрес и телефон за обратна връзка;
9. друга информация, свързана с процедурата.
(3) На посоченото в обявата по ал. 1 място и
в посочения срок всеки кандидат, негов законен
представител или упълномощено от него лице
може да подаде последователно подредени следните документи:
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1. заявление, изготвено по образец Приложение – Заявление-декларация за кандидатстване по
Компонент 1;
2. копие/я от документ/и за собственост на
индивидуалната жилищна сграда (важи при кандидат физическо лице) или на жилищата, в които
постоянно живеят лица с трайни увреждания,
придвижващи се с инвалидни колички (важи при
кандидат юридическо лице – сдружение);
3. копие от документ за родствена връзка на
собственика на индивидуалната жилищна сграда
или на жилището с човека с трайно увреждане,
придвижващ се с инвалидна количка (важи, когато
човекът с трайно увреждане не е собственик);
4. декларации за липсата на обстоятелства по
чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 3;
5. копие от удостоверение за регистрация по
чл. 46а, ал. 1 от ЗУЕС (важи при кандидат юридическо лице – сдружение);
6. копие от удостоверение за регистрация по
БУЛСТАТ на сдружението (важи при кандидат
юридическо лице – сдружение);
7. копие от актуално решение на общото събрание на собствениците за участие по Компонент
1 (важи при кандидат юридическо лице);
8. нотариално заверен образец от подписа на
лицето, представляващо сдружението (важи при
кандидат юридическо лице – сдружение);
9. количествено-стойностна сметка, попълнена
и подписана по образец на Приложение – КСС
(изготвена въз основа на одобрен инвестиционен
проект и оферта на фирма, предложила най-ниска
цена, когато е приложимо);
10. копие от издадено разрешение за строеж/
поставяне и одобрен инвестиционен проект към
него;
11. електронен носител, съдържащ: документите по т. 1 и 10 (във формат PDF); документа
по т. 9 (във формат Excel); снимки на входа,
стълбищната клетка и всички фасади на сградата.
(4) Всички копия на документи се заверяват
„вярно с оригинала“ от заявителя.
Чл. 11. (1) Условията за допустимост на проектните предложения по Компонент 1 са следните:
1. кандидатът да е лице по чл. 6, ал. 1;
2. кандидатът да е представил декларации по
чл. 10, ал. 3, т. 4;
3. проектното предложение да предвиж да
единствено изграждане/монтиране на рампа и/
или подемна платформа, и/или асансьор;
4. кандидатът да е представил одобрен инвестиционен проект (по чл. 184, ал. 1 от ЗУТ) и издадено към него разрешение за строеж/поставяне;
5. проектното предложение да е планирано
да покрива всички разходи за изпълнение на допустимите дейности до размера на финансиране,
посочен в чл. 8, ал. 1; в случаите на собствен
принос от кандидат-бенефициента следва да бъдат
спазени изискванията по чл. 8, ал. 3;
6. кандидатът да не е финансиран по Компонент 1 през последните 10 години.
(2) Всички получени по време на процедурата
проектни предложения се вписват в специален
регистър, изготвен по образец Приложение – Регистър по Компонент 1, съдържащ наименование
на проектното предложение, идентификационен
номер, както и информация за актуален статус.
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(3) Вписаните в регистъра по ал. 2 проектни
предложения се разглеждат за допустимост.
(4) Проектните предложения, които не отговарят на условията за допустимост по ал. 1, не
се оценяват и не се финансират по Програмата.
Чл. 12. (1) Критериите за оценка на допуснатите проектни предложения по Компонент 1
са следните:
1. „Брой лица с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, които са
с постоянен или настоящ адрес в жилищната
сграда“ – критерий с максимални 12 точки;
2. „Пълнота на представените документи и
коректно изготвена КСС“ – критерий с максимални 9 точки;
3. „Брой лица с трайни увреждания, които са
със затруднения в придвижването и са с постоянен
или настоящ адрес в жилищната сграда“ – критерий с максимални 6 точки;
4. „Обхват на проектното предложение“ – критерий с максимални 3 точки.
(2) Общата оценка на всяко допуснато проектно
предложение е сбор от оценките му по отделните
критерии по ал. 1, като при получени равни общи
оценки предимство има предложението с повече
точки по първия критерий, при равен брой точки
по първия критерий – предложението с повече
точки по втория критерий, при равен брой точки
по втория критерий – предложението с повече
точки по третия критерий, при равен брой точки
по третия критерий – предложението с повече
точки по четвъртия критерий, а при равен брой
точки по четвъртия критерий – предложението,
което е входирано първо по ред в регистъра по
чл. 11, ал. 2.
(3) Всяко проектно предложение получава
автоматично обща оценка „0 точки“, като не
се разглежда по същество и не се предлага за
финансиране, когато:
1. в одобрени я инвестиционен проект по
отношение на предвиденото съоръжение за достъпна среда не е спазена Наредба № РД-02-20-2
от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за
достъпност и универсален дизайн на елементите
на достъпната среда в урбанизираната територия
и на сградите и съоръженията, и/или
2. одобреният инвестиционен проект не е във
фаза „технически проект“ и/или не съответства
на изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г.
за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти, и/или
3. в проектното предложение е предвидено
изграждане/поставяне на асансьор или на подемна платформа с вертикално движение за
преодоляване на ниво с височина над 1,80 м, без
да е доказана (с арх. чертежи за заснемане на
жилищната сграда) възможността за предвиждане
на друго съоръжение за достъпна среда, и/или
когато не съответства на изискванията на Наредба № 2 от 2009 г. за избор и проектиране на
асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради и Наредба № Із-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар, и/или
4. в глава V (Съгласие и декларации на кандидата) от заявлението по чл. 10, ал. 3 кандидатът
не е заявил съгласие чрез отбелязване със знак
„Х“ на всички места – в съответните 5 квадратчета, и/или
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5. кандидатът не е представил в срока по
чл. 14, ал. 4, т. 3 изисканите документи, и/или
6. при наличие на непопълнени и/или изменени части от утвърдените формуляри (образци
на приложения по Компонент 1) или липсващи
приложения.
Чл. 13. (1) Вписаните в регистъра по чл. 11,
ал. 2 проектни предложения, които се финансират
по Програмата, се съхраняват в МТСП в 5-годишен
срок от приключване на проектните дейности.
(2) Неполучилите финансиране през годината
проектни предложения, както и недопуснатите
проектни предложения се съхраняват най-късно
до края на първото тримесечие на следващата
година, като съответните кандидати могат да ги
изтеглят въз основа на тяхно писмено искане.
Г л а в а

т р е т а

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНК А, КЛАСИРАНЕ И
ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИ Я. СК ЛЮЧВА НЕ Н А ДОГОВОР ЗА
ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1
Чл. 14. (1) Министърът на труда и социалната политика или оправомощено от него лице
назначава със заповед експертна комисия за
разглеждане по допустимост, оценка и класиране
на допуснатите и вписани в регистъра по чл. 11,
ал. 2 проектни предложения по Компонент 1.
(2) Експертната комисия се състои от 5-има
членове. За участие в работата на комисията
могат да бъдат привлечени и външни експерти.
(3) Членовете на експертната комисия представят декларации, че нямат частен интерес от
осъществяването на проектните предложения.
(4) В срок до 30 дни експертната комисия:
1. извършва преценка за административното
съответствие на проектните предложения;
2. разглежда за допустимост вписаните в регистъра по чл. 11, ал. 2 проектни предложения,
като за всяко от тях попълва контролен лист за
проверка на съответствието с условията по чл. 11,
ал. 1, изготвен по образеца Приложение – Чек-лист
допустимост;
3. при установяване на липсващи документи
по чл. 10, ал. 3 изисква писмено същите да се
представят в 7-дневен срок считано от получаване
на уведомлението от заявителя;
4. разглеж да по същество доп уснатите и
вписани в регистъра по чл. 11, ал. 2 проектни
предложения и ги оценява по всеки един от
критериите по чл. 12, ал. 1, в съответствие с
методиката за оценяване, изготвена по образеца
Приложение – Методика оценка;
5. попълва и подписва оценителен лист на допуснатите и вписани в регистъра по чл. 11, ал. 2
проектни предложения, изготвен по образеца
Приложение – Оценителен лист;
6. изчислява общата оценка на всяко проектно предложение, която е сбор на оценките по
критериите по чл. 12, ал. 1;
7. класира оценените проектни предложения
в низходящ ред въз основа на получените общи
оценки;
8. предлага за финансиране оценените проектни предложения, класирани на челни места, до
изчерпване на определените финансови средства
за годината по Компонент 1 на Програмата;
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9. не предлага за финансиране проек тни
предложения, които са получили обща оценка
„0 точки“.
(5) Експертната комисия заседава в пълен
състав и взема решенията си с обикновено мнозинство.
(6) В рамките на срока по ал. 4 експертната
комисия изготвя протокол за своята работа,
който съдържа:
1. състав на експертната комисия;
2. конс тата ц и я за доп ус т и мос т на вся ко
проектно предложение, вписано в регистъра по
чл. 11, ал. 2;
3. констатация за общата оценка на всяко
допуснато проектно предложение, вписано в регистъра по чл. 11, ал. 2, както и за оценките му
по критериите по чл. 12, ал. 1;
4. предложение за одобряване на проектните
предложения, които са получили най-високи общи
оценки, като предложението е в зависимост от
определените (със заповед на министъра на труда
и социалната политика или оправомощено от
него лице) за Компонент 1 средства и съдържа
размера на финансиране на одобрените проектни
предложения.
(7) Протоколът се подписва от всички членове
на експертната комисия и към него се прилагат
особените мнения в писмена форма на членовете
на комисията (в случай че има такива), регистърът по чл. 11, ал. 2 и оценителните листове на
проектните предложения.
(8) Експертната комисия представя протокола
с приложенията по ал. 7 на министъра на труда
и социалната политика или на оправомощено
от него лице в 7-дневен срок от приключване
на работата си.
Чл. 15. (1) Министърът на труда и социалната политика или оправомощено от него лице
утвърждава със заповед протокола от работата
на експертната комисия и определя размера на
финансиране на всяко проектно предложение. В
случай на констатирани нарушения в работата
на експертната комисия министърът на труда и
социалната политика може да не одобри и да не
разреши финансиране на съответно проектно
предложение, предложено от комисията, за което
писмено се мотивира.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението є.
(3) Кандидатите, чиито проектни предложения
са одобрени за финансиране по Компонент 1, се
уведомяват писмено в 7-дневен срок от датата
на издаване на заповедта по ал. 1. В същия срок
на интернет страницата на МТСП се публикува
списък на одобрените и неодобрените проектни
предложения.
Чл. 16. (1) В едномесечен срок от издаване
на заповедта по чл. 15, ал. 1 МТСП сключва
договор за финансиране на одобреното проектно
предложение на кандидата (изготвен по образеца Приложение – Договор за финансиране), като
преди това се извършва служебна проверка за
удостоверяване отсъствието на обстоятелствата
по чл. 6, ал. 3, т. 3.
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(2) С договора по ал. 1, който МТСП сключва
с физическото или с юридическото лице, учредено по реда на Закона за управление на етажната
собственост, се уреждат както взаимните права
и задължения, така и размерът на финансиране
на одобреното проектно предложение.
(3) Неразделна част от договора по ал. 1 са
проектното предложение и всички приложения
към него.
(4) При наличие на обстоятелства по чл. 6,
ал. 3, т. 3 МТСП не сключва договор по ал. 1 със
съответния кандидат.
(5) Сключените договори по ал. 1 се вписват
от звеното по Компонент 1 в регистър на договорите по Компонент 1 на Програмата.
(6) В едномесечен срок от сключване на договора по ал. 1 с цел предварителен контрол от
звеното по Компонент 1 се извършва посещение
на място на съответната жилищна сграда и се
изготвя и подписва експертна оценка. Същата се
подписва и от одобрения кандидат (бенефициент
по договора за финансиране на одобреното проектно предложение).
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА СМР, КОНТРОЛ
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ И РАЗПЛАЩАНЕ
НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ СМР
Чл. 17. (1) След подписване на експертната
оценка по чл. 16, ал. 6 бенефициентът по договора за финансиране на одобреното проектно
предложение избира изпълнител, с който сключва
договор за СМР, изготвен по образеца Приложение – Договор за СМР.
(2) Възложител в договора по ал. 1 е бенефициентът по договора за финансиране на одобреното
проектно предложение, а изпълнител – избраната
от него фирма.
(3) С договора по ал. 1 се уреждат както взаимните права и задължения на възложител и
изпълнител, така и задълженията на изпълнителя
да изпълни СМР в договорения срок, спазвайки
разпоредбите на чл. 169, ал. 1 и 3 и чл. 169а,
ал. 1 от Закона за устройство на територията.
С договора се урежда и начинът на отчитане
на изпълнените СМР и на разплащането им от
страна на МТСП, а в случаите по чл. 8, ал. 3 и
от страна на бенефициента-възложител.
(4) Неразделна част от договора по ал. 1 е
количествено-стойностната сметка, която следва
да е в пълно съответствие с експертната оценка
по чл. 16, ал. 6.
(5) Сключените договори по ал. 1 се вписват
от звеното по Компонент 1 в регистър на договорите по Компонент 1 на Програмата.
Чл. 18. (1) Звеното по Компонент 1 извършва
контрол по документи и на място върху изпълнените СМР по количествено-стойностната сметка
към всеки договор за СМР.
(2) След извършване на контрола по ал. 1 за
всеки договор за СМР звеното по Компонент 1
изготвя искане за плащане до размера на финансиране, посочен в чл. 8, ал. 1, окомплектова го
с необходимите документи и го предоставя за
осчетоводяване в дирекция „Финанси“ на МТСП,
която извършва плащането към съответния
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изпълнител, спазвайки утвърдените системи за
финансово управление и контрол.
(3) Министърът на труда и социалната политика
или оправомощено от него лице е получател в
първичните счетоводни документи за разплащане
по всеки договор за СМР до размера на финансиране, посочен в чл. 8, ал. 1.
Чл. 19. (1) Звеното по Компонент 1 създава
досие за всяко проектно предложение със сключен договор за финансиране и за СМР, в което
се съхранява цялата документация по изпълнението, отчитането, контрола и разплащането на
извършените строителни работи.
(2) Дирекция „Финанси“ на МТСП съхранява необходимата документация за направените
плащания по договорите за СМР.
Ч АСТ Т РЕТА
КОМПОНЕНТ 2 „ЛИЧНА МОБИЛНОСТ“ НА
ПРОГРАМАТА
Г л а в а

п ъ р в а

ДОПУСТИМИ К АНДИДАТИ, ДОПУСТИМИ
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 2
Чл. 20. (1) За финансиране по Компонент 2
може да кандидатства лице с трайно увреждане
с доказан дефицит на долни и/или горни крайници въз основа на медицинска експертиза и
документ за оценка на физическата годност на
водач/кандидат за придобиване на свидетелство/
правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС) от транспортните областни
лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от
транспортната централна лекарска експертна
комисия (ТЦЛЕК).
(2) По Компонент 2 е допустимо финансиране:
1. на изменение в конструкцията при приспособяване/преустройство на органите за управление на МПС;
2. за закупуване на МПС с извършено изменение (фабрично или извънфабрично) в конст ру к ци я та (п риспособяване/п реуст ройст во)
на органите за управление; финансирането не
включва разходите, свързани с прехвърлянето и
регистрирането на закупеното МПС;
3. на изменение в конструкцията при монтиране на помощно съоръжение/приспособление за
качване/сваляне на инвалидна количка в МПС;
4. на обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС от кандидата при
липса на такава.
(3) Финансирането по ал. 2, т. 4 е допустимо
едновременно с поне една от дейностите по ал. 2,
т. 1, 2 и 3.
(4) За финансиране по ал. 2, т. 3 може да кандидатства и човек с трайно увреждане с доказан
дефицит на долни и горни крайници въз основа
на медицинска експертиза, който се придвижва
с инвалидна количка и не е физически годен за
водач на МПС.
(5) За финансиране по Компонент 2 не се допускат проектни предложения на кандидати, които:
1. са подали невярна, неточна или непълна
информация при попълване на изискуемата документация;
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2. към датата на кандидатстване не са изпълнили задълженията си към МТСП по предходни
договори;
3. имат публични задължения, подлежащи на
принудително събиране към държавата или общините, установени с акт на компетентен орган,
освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване
или за обезпечение на задълженията или ако
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. предвиждат дейности, финансирани със
средства по други програми на държавата и/или
общините със същата цел;
5. предвиждат дейности, реализирани преди
одобряването на проекта и извън срока на изпълнението му.
(6) За липсата на обстоятелствата по ал. 5 всеки кандидат представя декларация, изготвена по
образец на Приложение – Декларация по чл. 20, ал. 5.
Чл. 21. (1) Финансирането на всяко проектно
предложение по Компонент 2 е до 8000 лв. с ДДС.
(2) Стойността на всяко проектно предложение
се определя въз основа на представено предложение, съдържащо технически и/или финансови
параметри за предвидените допустими дейности.
(3) В случаите, когато стойността на проектното
предложение надхвърля размера на финансиране
по ал. 1, кандидат-бенефициентът следва да е посочил размера на предвидения собствен принос.
(4) Всички, получени по време на процедурата,
проектни предложения се вписват в специален
регистър, съдържащ наименование на проектното
предложение и идентификационен номер.
Г л а в а

в т о р а

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ ПО
КОМПОНЕНТ 2, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ
И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНК А НА ПРОЕКТНИТЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл. 22. (1) Звеното по Компонент 2 „Лична
мобилност“ разработва образци на формуляри за
кандидатстване и съпътстващи документи за всяка
процедура, касаеща кандидатстване за финансиране на дейностите по чл. 20, ал. 2, необходими
за осигуряване на личната мобилност на хора
с трайни увреждания по настоящата програма,
включително контролни механизми за проследяване изпълнението на финансираните дейности.
(2) Образците на формуляри и документи по
ал. 1 се актуализират от звеното по Компонент
2 при необходимост.
Чл. 23. (1) По Компонент 2 се кандидатства
ежегодно на проектен принцип. За целта на интернет страницата на МТСП звеното по Компонент
2 обявява процедура за набиране на проектни
предложения и публикува обява, всички формуляри и документи по чл. 22.
(2) В обявата по ал. 1 се посочват:
1. начин, място и краен срок за подаване на
проектните предложения;
2. допустими кандидати и допустими за финансиране дейности;
3. средства за финансиране;
4. необходими документи за кандидатстване;
5. условия за допустимост на проектните
предложения;
6. критерии за оценка на допуснатите проектни
предложения;
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7. срок и период на изпълнение на дейностите;
8. адрес и телефон за обратна връзка;
9. друга информация, свързана с процедурата.
(3) Всеки кандидат, негов законен представител или упълномощено от него лице в посочения
срок при обявяване на процедурата може да кандидатства със съответно проектно предложение,
придружено със следните документи:
1. попълнено и подписано заявление за участие
по образец Приложение – Заявление-декларация за
кандидатстване по Компонент 2;
2. попълнен и подписан образец на Приложение – Декларация по чл. 20, ал. 5;
3. карта за оценка на физическата годност на
водач или на кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на моторно
превозно средство от ТОЛЕК или от ТЦЛЕК със
заключение за съответствие на здравословното
състояние на лицето с изискванията за физическа
годност към водачите;
4. копие от удостоверение за регистрация на
МПС, от което е видна собствеността на човека
с трайно увреждане, като за собствеността той не
трябва да има претенции и/или наложени вещни
тежести (когато е приложимо);
5. копие от свидетелство за управление на
МПС (когато е приложимо);
6. заключение „допустимо изменение в конст ру к ци ята на ППС“ (когато в резултат на
извършените проверки и/или изпитвания на
МПС с изменение в конструкцията е установено
съответствието му с приложимите технически
изисквания) за изменение в конструкцията на
МПС, издадено от техническа служба по реда
на Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение
в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на
пътни превозни средства, регистрирани извън
държавите – членки на Европейския съюз, или
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство (Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г.);
7. предложение, съдържащо технически и финансови параметри за предвидените допустими
дейности за изменение в конструкцията на МПС,
съобразено с функционалния дефицит и осигуряването на възможност за лична мобилност;
8. копие от предварителен договор за покупко-продажба на МПС или оферта за покупка
на МПС с извършено изменение (фабрично или
извънфабрично) в конструкцията (приспособяване/преустройство) на органите за управление в
случаите на кандидатстване по чл. 20, ал. 2, т. 2;
предварителният договор или офертата следва
да бъдат изготвени на базата на удостоверение
за експертна оценка на МПС от застрахователна компания и за целите на кандидатстване по
Компонент 2;
9. предварителният договор по т. 8 се сключва
в писмена форма и съдържа всички реквизити
на окончателния договор:
а) характеристики на МПС – марка, модел,
цвят, брой места, рама, шаси, двигател, обем и
мощност на двигателя, вид гориво, първа регистрация на МПС, изминат пробег и др.;
б) цена (изписана цифром и словом) и начин
на плащане на МПС;
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в) ви д на изменен иет о в конс т ру к ц и я та
(приспособяване/преустройство) на органите за
управление;
г) срок за изпълнение на договора;
10. офертата по т. 8 съдържа минимум следните реквизити:
а) характеристики на МПС – марка, модел,
цвят, брой места, рама, шаси, двигател, обем и
мощност на двигателя, вид гориво, първа регистрация на МПС, изминат пробег и др.;
б) ви д на изменениет о в конст ру к ц и я та
(приспособяване/преустройство) на органите за
управление;
в) цена (изписана цифром и словом), срок и
условия за плащане на МПС;
11. в сл у чаите, когато кандидат ът желае
включване в обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство, същият следва да подаде декларация, че
не е преминал обучение и не притежава документ,
удостоверяващ правоспособност за управление
на МПС към датата на кандидатстване.
(4) Всички копия на документи се заверяват
„вярно с оригинала“ от заявителя.
Чл. 24. (1) Условията за допустимост на проектните предложения по Компонент 2 са следните:
1. кандидатът да е сред допустимите лица по
чл. 20, ал. 1;
2. проектното предложение предвижда изпълнение на допустимите дейности по чл. 20, ал. 2,
за които липсват обстоятелствата по чл. 20, ал. 5;
3. проектното предложение да е планирано
да покрива всички разходи за изпълнение на допустимите дейности до размера на финансиране,
посочен в чл. 21, ал. 1; в случаите на собствен
принос от кандидат-бенефициента следва да бъдат
спазени изискванията по чл. 21, ал. 3;
4. кандидатът да не е финансиран в предходен
период по Компонент 2 през последните 5 години.
(2) Всички постъпили проектни предложения се вписват в регистъра по чл. 21, ал. 4 и
се разглеждат за допустимост, като за всяко от
тях се попълва контролен лист за проверка на
съответствието с условията по ал. 1.
(3) Проектните предложения, които не отговарят на условията за допустимост по ал. 1, не
се оценяват и не се предлагат за финансиране
по Програмата.
Чл. 25. (1) Критериите за оценка на допуснатите проектни предложения по Компонент 2 са
следните:
1. човек с трайно увреждане с доказан дефицит на долни и/или горни крайници съгласно
медицинска експертиза – максимални 9 точки;
2. пълнота и коректност на представените
документи, удостоверяващи допустимост на дейностите по чл. 20, ал. 2 – максимални 6 точки;
3. обхват на проектното предложение (изпълнението на дейностите подпомага подобряване
на социално-икономическия статус и активност
за социално приобщаване за човека с трайно
увреждане) – максимални 3 точки.
(2) Общата оценка на всяко допуснато проектно
предложение е сбор от оценките му по отделните
критерии по ал. 1.
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РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНК А, КЛАСИРАНЕ И
ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО
КОМПОНЕНТ 2
Чл. 26. (1) Министърът на труда и социалната политика или оправомощено от него лице
назначава със заповед експертна комисия за
разглеждане, оценка и класиране на допуснатите
и вписани в регистъра по чл. 21, ал. 4 проектни
предложения по Компонент 2.
(2) Експертната комисия се състои от 5-има
членове.
(3) За участие в работата на комисията могат
да бъдат привлечени и външни експерти.
(4) В случаите по ал. 3 министърът на труда и
социалната политика или оправомощено от него
лице сключва писмен договор с всяко от лицата,
привлечени като членове на комисията.
(5) Членовете на експертната комисия представят декларации, че нямат частен интерес от
осъществяването на проектните предложения.
(6) В срок до 30 дни експертната комисия:
1. извършва преценка за административното
съответствие на проектните предложения;
2. разглеж да за допустимост постъпилите
проектни предложения, вписани в регистъра по
чл. 21, ал. 4;
3. не разглежда по същество проектно предложение, когато са налице непопълнени и/или
изменени части от утвърдените формуляри, или
когато липсват документи по чл. 23, ал. 3;
4. при установяване на липсващи документи
по чл. 23, ал. 3 изисква писмено същите да се
представят в 7-дневен срок считано от получаване
на уведомлението от заявителя;
5. разглежда по същество допуснатите проектни предложения и ги оценява по трите критерия
по чл. 25, ал. 1 в съответствие с утвърдена от
министъра на труда и социалната политика
или от оправомощено от него лице методика
за оценка;
6. попълва и подписва оценителен лист по
образеца за допуснатите и вписани в регистъра
по чл. 21, ал. 4 проектни предложения;
7. класира оценените проектни предложения
в низходящ ред въз основа на получените общи
оценки, представляващи сбор от оценките по
трите критерия;
8. предлага за финансиране оценените проектни предложения, получили най-висока оценка, до
изчерпване на определените финансови средства
по Програмата за годината;
9. може да възлага извършване на експертна
оценка от лицензиран оценител относно остойностяването на предложеното изменение в
конструкцията.
(7) Експертната комисия заседава в пълен
състав и взема решенията си с обикновено мнозинство.
(8) В рамките на срока по ал. 6 eкспертната
комисия изготвя протокол за своята работа,
който съдържа:
1. състав на експертната комисия;
2. констатации по всяко от проектните предложения;
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3. предложение за отхвърляне на проектни
предложения;
4. предложение за одобрение на проектни
предложения;
5. предложение за размера на финансиране на
одобрените проектни предложения.
(9) Протоколът се подписва от всички членове
на експертната комисия и към него се прилагат
в писмена форма особени мнения на членовете
на комисията, в случай че има такива.
(10) Експертната комисия представя протокола
на министъра на труда и социалната политика
или на оправомощено от него лице в 7-дневен
срок от приключване на работата си.
Чл. 27. (1) Министърът на труда и социалната политика или оправомощено от него лице
утвърждава със заповед протокола от работата
на експертната комисия и определя размера на
финансиране на всяко проектно предложение. В
случай на констатирани нарушения в работата
на експертната комисия министърът на труда и
социалната политика може да не одобри и да не
разреши финансиране на съответно проектно
предложение, предложено от комисията, за което
писмено се мотивира.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението є.
(3) Кандидатите, чиито проектни предложения
са одобрени за финансиране по Компонент 2, се
уведомяват писмено в 7-дневен срок от датата
на издаване на заповедта по ал. 1. В същия срок
на интернет страницата на МТСП се публикува
списък на одобрените и неодобрените проектни
предложения.
Чл. 28. (1) В едномесечен срок от издаване
на заповедта по чл. 27, ал. 1 МТСП сключва
договор за финансиране на одобреното проектно
предложение на кандидата – бенефициент, като
преди това се извършва служебна проверка за
удостоверяване отсъствието на обстоятелствата
по чл. 20, ал. 5, т. 3.
(2) С договора по ал. 1, който МТСП сключва
с физическото лице, се уреждат както взаимните
права и задължения, така и размерът на финансиране на одобреното проектно предложение,
разходването, отчитането и възстановяването на
предоставените финансови средства.
(3) Неразделна част от договора по ал. 1 са
проектното предложение и всички приложения
към него.
(4) При наличие на обстоятелства по чл. 20,
ал. 5, т. 3 МТСП не сключва договор по ал. 1 със
съответния кандидат.
(5) При настъпването на промени в обстоятелствата изпълнителят на проекта е длъжен да
уведоми МТСП за промяната в 7-дневен срок
от настъпването є и да представи съответните
документи, доказващи промяната.
(6) Сключените договори по ал. 1 се вписват
от звеното по Компонент 2 в регистър на договорите по Компонент 2 от Програмата.
Чл. 29. След подписване на договора по чл. 28,
ал. 1 човекът с трайно увреждане с одобрено за
финансиране проектно предложение – бенефициент по договора, избира изпълнител, който да
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извърши изменение в конструкцията на МПС при
спазване на изискванията на Наредба № Н-3 от
18.02.2013 г. (случаите по чл. 20, ал. 2, т. 1 и 3).
Чл. 30. След извършване на дейностите по
чл. 20, ал. 2 човекът с трайно увреждане представя
на звеното по Компонент 2 следните документи:
1. разходооправдателни документи – фактура
с платежен документ (касов бон, вносна бележка,
платежно нареждане), удостоверяващи извършените дейности по чл. 20, ал. 2;
2. копие на договор за покупко-продажба на
МПС с извършено изменение (фабрично или извънфабрично) в конструкцията (приспособяване/
преустройство) на органите за управление, когато
е приложимо; клаузите в окончателния договор не
могат да се различават от тези в предварителния;
3. приемно-предавателен протокол за извършените дейности по чл. 20, ал. 2, т. 1 и 3;
4. протокол за изменение в конструкцията
на МПС, издаден от техническа служба по реда
на Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. в случаите по
чл. 20, ал. 2, т. 1 и 3;
5. гаранционна карта за извършено изменение
в конструкцията на МПС по чл. 20, ал. 2, т. 1 и 3;
6. документ, удостоверяващ успешно извършена проверка на МПС с изменение в конструкцията
по чл. 20, ал. 2, т. 1 и 3 за управление от водачи
съгласно предписания на ТОЛЕК, относно безопасността за управлението на приспособеното МПС
съгласно действащите технически изисквания и
стандарти, когато е приложимо.
Чл. 31. В случаите, когато е заявено и одоб
рено за финансиране проектно предложение за
обучение за придобиване на правоспособност
за управление на МПС, човекът с трайно увреждане – бенефициент по договора по чл. 28,
ал. 1, представя на звеното по Компонент 2
разходооправдателни документи за извършеното
обучение за придобиване на правоспособност за
управление на МПС.
Чл. 32. (1) Звеното по Компонент 2 извършва
контрол по документи върху изпълнените дейности по чл. 20, ал. 2.
(2) След извършване на контрола по ал. 1 за
всеки договор звеното по Компонент 2 изготвя
искане за плащане до размера на финансиране,
посочен в чл. 21, ал. 1, окомплектова го с необходимите документи и го предоставя за осчетоводяване в дирекция „Финанси“ на МТСП, която
извършва плащането към съответния изпълнител
или търговец, спазвайки утвърдените системи за
финансово управление и контрол.
(3) Министърът на труда и социалната политика
или оправомощено от него лице е получател на
първичните счетоводни документи за разплащане
по всеки договор, с изключение на случаите по
чл. 20, ал. 2, т. 2.
Чл. 33. (1) Звеното по Компонент 2 създава
досие за всяко проектно предложение със сключен
договор за финансиране, в което се съхранява
цялата документация по изпълнението, отчитането, контрола и разплащането на извършените
дейности.
(2) Дирекция „Финанси“ на МТСП съхранява необходимата документация за направените
плащания по договорите.
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Ч АСТ ЧЕТ ВЪР ТА
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА
Чл. 34. Мониторингът и оценката на Програмата включват:
1. целенасочени оперативни действия за осигуряване на прозрачност и законосъобразност при
разходването на отпусканите ежегодно публични
средства за Програмата, както и прилагане на
систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите
за управление на риска;
2. насочване на неусвоени средства по сключените за годината договори към одобряване за
финансиране през второто полугодие на допълнителни проектни предложения, които са следващи
по ред в класирането;
3. осъществяване на сътрудничество и координация с общините на територията на Република
България, Агенцията за хората с увреждания,
Агенцията за социално подпомагане, национално
представителните организации на и за хората с
увреждания и други заинтересовани страни за
постигане целите на Програмата и за популяризирането є.
Чл. 35. Системата за мониторинг има за цел
да осигури коректна оперативна информация за
изпълнението на дейностите по двата компонента
на Програмата. Мониторингът се извършва от
всяко от звената по чл. 5, ал. 1 въз основа на
постоянен контрол върху:
1. правилното разпределение, разходване и
отчитане на средствата;
2. законосъобразното изпълнение на дейнос
тите по двата компонента от Програмата.
Чл. 36. (1) Оценката на ефективността от изпълнението на дейностите по двата компонента
от Програмата се прави в годишен доклад на
всяко от звената по чл. 5, ал. 1 до министъра на
труда и социалната политика или до оправомощено от него лице.
(2) Оценката по ал. 1 на дейностите по Компонент 1 обхваща следните параметри:
1. брой реализирани проектни предложения,
чрез които е осигурена достъпна жилищна среда,
в т.ч. брой изградени рампи, подемни платформи,
асансьори и други съоръжения;
2. брой хора с увреждания, за които е осигурена достъпна жилищна среда, съгласно условията
на Програмата.
(3) Oценката по ал. 1 на дейностите по Компонент 2 обхваща брой хора с трайни увреждания
с реализирани дейности по одобрени проектни
предложения, чрез които е осигурена личната
им мобилност.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По мотивирани предложения на звената
по чл. 5, ал. 1 могат да се допуснат изменения и
допълнения в Програмата, които влизат в сила
от датата на издаване на съответната заповед
на министъра на труда и социалната политика.
§ 2. Указания за неуредените с Програмата
въпроси се дават от министъра на труда и социалната политика.
2412
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 1002
от 25 март 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – Берковица:
1. Одобрява проект за частично изменение на
общ устройствен план на община Берковица за
ПИ с идентификатор 07510.64.8 в м. Ленищата,
землището на с. Бързия, община Берковица, с
площ 3460 кв. м, с цел промяна предназначението
на имота от земеделска земя в имот с устройствен
режим с допустима промяна на предназначението
„За ОО – обществено обслужване – автосервиз
и паркинг“.
2. Възлага на кмета на община Берковица да
проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с
чл. 127, ал. 12 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може
да бъде обжалвано чрез Община Берковица до
Административния съд – Монтана.
Председател:
Д. Еленков
2397

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 33
от 24 февруари 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Кърд ж а л и , одо бря ва и зменен ие т о н а ОУ П н а
гр. Кърджали в частта на УПИ ІІ-5596 (нов
ПИ 40909.112.107) и У ПИ ІІІ-5597 (нов ПИ
40909.112.1114), кв. 108 по плана на ж.к. Възрож
денци, промяна на устройствената зона за УПИ
ІІІ-5597 от зона за обществено обслужване (Оо)
и УПИ ІІ-5596 от зона за нискоетажно жилищно застрояване (Жм) в зона за средноетажно
жилищно застрояване (Жс).
Председател:
Ю. Ахмед
2420

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 45
от 25 януари 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136,
ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ одобрява проекта за изменение на
ОУП на община „Марица“, неразделна част от
настоящата докладна, касаещо разширение на
структурна единица 603-Тсп (складово-производствена устройствена единица/зона) по кадастралната карта на с. Желязно, местност Мерата,
община „Марица“, включващо поземлен имот с
идентификатор 29235.4.56 – частен имот, и част
от 29235.4.45 – общински имот, 29235.10.22 – об-
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щински имот, и 29235.4.42 – общински имот, по
кадастралната карта на с. Желязно, местност
Мерата, община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложения проект.
Председател:
Г. Трендафилова
2423
24. – Управителният съвет на Българската
народна банка на основание чл. 136, ал. 1, т. 7 от
Закона за възстановяване и преструктуриране на
кредитни институции и инвестиционни посред
ници обнародва:
Отчет за резултата от дейността на Фонда за
преструктуриране на банки за годината, завършваща на 31 декември 2021 г.
(хил. лв.)
31 декември 31 декември
2021 г.
2020 г.
Годишни вноски

73

157,876

по подфонда по
чл. 134, ал. 1, т. 1
от ЗВПКИИП

73

-

по подфонда по
чл. 134, ал. 1, т. 2
от ЗВПКИИП

-

-

Трансфер от подфонда по чл. 134, ал. 1,
т. 2 от ЗВПКИИП
по сметка на Единни я фонд за преструктуриране

(29,560)

(158,458)

Разходи за лихви по
сметки, в това число:

(4,045)

(3,984)

по подфонда по
чл. 134, ал. 1, т. 1
от ЗВПКИИП

(5)

-

по подфонда по
чл. 134, ал. 1, т. 2
от ЗВПКИИП

(4,040)

-

Резултат за годината

(33,532)

(4,566)

Отчет за финансовото състояние на Фонда за
преструктуриране на банки за годината, завършваща на 31 декември 2021 г.
(хил. лв.)
31 декември 31 декември
2021 г.
2020 г.
Активи
Парични средства
по сметки
по подфонда по чл.
134, ал. 1, т. 1 от
ЗВПКИИП
по подфонда по чл.
134, ал. 1, т. 2 от
ЗВПКИИП
Общо активи
Пасиви
Нетни активи

507,622

541,154

683

615

506,939

540,539

507,622
507,622

541,154
541,154
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Отчет за паричните потоци на Фонда за преструктуриране на банки за годината, завършваща
на 31 декември 2021 г.
(хил. лв.)
31 декември
2021 г.

31 декември
2020 г.

Парични потоци от
основна дейност
Получени годишни
вноски от банките

73

157,876

по подфонда по чл.
134, ал. 1, т. 1 от
ЗВПКИИП

73

-

по подфонда по чл.
134, ал. 1, т. 2 от
ЗВПКИИП

-

-

Трансфер от подфонда по чл. 134, ал.
1, т. 2 от ЗВПКИИП
по сметка на Единния фонд за преструктуриране

(29,560)

(158,458)

Нетни парични потоци от основна
дейност

(29,487)

(582)

П ари ч н и по т оц и
от инвестиционна
дейност
Плащания, свързани с парични средства

(4,045)

(3,984)

по подфонда по чл.
134, ал. 1, т. 1 от
ЗВПКИИП

(5)

-

по подфонда по чл.
134, ал. 1, т. 2 от
ЗВПКИИП

(4,040)

-

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност

(4,045)

(3,984)

Увеличение/(намаление) на паричните средства през
годината

(33,532)

(4,566)

Парични средства
и парични еквиваленти в началото
на периода

541,154

545,720

по подфонда по чл.
134, ал. 1, т. 1 от
ЗВПКИИП

615

-

по подфонда по чл.
134, ал. 1, т. 2 от
ЗВПКИИП

540,539

-

Парични средства
и пари ч н и ек виваленти в края на
периода

507,622

541,154
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31 декември
2021 г.

31 декември
2020 г.

по подфонда по чл.
134, ал. 1, т. 1 от
ЗВПКИИП

683

615

по подфонда по чл.
134, ал. 1, т. 2 от
ЗВПКИИП

506,939

540,539

Отчет за промените в нетните активи на Фонда за преструктуриране на банки за годината,
завършваща на 31 декември 2021 г.
(хил. лв.)
Нетни
активи
Салдо на 1 януари 2020 г.

545,720

Резултат за годината

(4,566)

Общо всеобхватен резултат

(4,566)

Салдо на 31 декември 2020 г.

541,154

Салдо на 1 януари 2021 г.

541,154

Резултат за годината

(33,532)

Общо всеобхватен резултат

(33,532)

Салдо на 31 декември 2021 г.

507,622

Управител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Радев
Т. Цветкова
2419
5. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-12
от 8.04.2022 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-106 от 9.12.2020 г. (ДВ, бр. 105 от
2020 г.) за обект: Обходен път на гр. Бургас от
км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до
км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна за: реконструкция на ел. провод
20 kV „Житарово“. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
2416
8. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 56,
ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) във връзка с чл. 149, ал. 1 от Закона за
устройство на територията съобщава, че е издал
Заповед № РД-02-15-36 от 8.04.2022 г., с която се
прекратява административното производство,
образувано по заявление с вх. № АУ-22-8 от
11.03.2022 г. в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за одобряване на
технически проект и за издаване на разрешение
за строеж за обект: Модернизация на железопътна
линия София – Пловдив, Железопътен участък
Елин Пелин – Септември от км 62+400,00 до
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км 74+664,00 по Път 1, от км 62+399,74 до км
74+664,22 по Път 2, със съответните етапи,
съгласно заявлението на възложителя. На основание чл. 56, ал. 4 от АПК заповедта подлежи
на обжалване по реда на глава десета, раздел
IV от АПК чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството до Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването є.
2417
79. – Проку рорската колеги я на Висши я
съдеб ен съвет реши:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедура за избор на административен
ръководител – районен прокурор на Районната
прокуратура – Самоков – изтичащ мандат.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен вестник“
предложения за назначаване на административен
ръководител на съответния орган на съдебната
власт могат да се подават в администрацията
на Висшия съдебен съвет, по електронен път с
квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg, или чрез
лицензиран пощенски оператор на официалния
адрес на Висшия съдебен съвет – гр. София,
ул. Екзарх Йосиф № 12. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана
от кандидата; копие от диплома за завършено
висше образование по специалността „Право“;
копие от удостоверение за придобита юридическа
правоспособност; медицинско удостоверение,
издадено в резултат на извършен медицински
преглед, че лицето не страда от психическо
заболяване; концепция за работата като адм и н ис т рат и вен р ъковод и т е л, коя т о т рябва
да съдържа: лична мотивация за заемане на
длъжността, анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт, очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност, набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане; удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена сл у жба или от окръж ните следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка
на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
2411
9. – Техническият университет – София, обявява конкурс за Факултета по машиностроене
и уредостроене в Пловдив за главен асистент,
висше училище в професионално направление
4.5. Математика, специалност „Математически
анализ“ – един за нуждите на катедра „Математика, физика, химия“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат във Филиала на Техническия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, тел. 032/659 552.
2431
637. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент – един, в област на висшето образова-
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ние 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.2. Дентална медицина, научна
специалност „Дентална образна диагностика“,
за нуждите на катедра „Образна и орална диагностика“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки – в
деканата на Факултета по дентална медицина,
София, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая № 202,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
2406
90. – Тех ническ ият у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за заемане на академична
длъжност доцент във: професионално направление 5.13. Общо инженерство, учебна дисциплина
„Технологично предприемачество“, факултет МТФ,
катедра „Индустриален мениджмънт“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; професионално направление 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация, учебна дисциплина „Изпитване и контрол на транспортната
техника“, факултет МТФ, катедра „Транспортна
техника и технологии“ – един, със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“; професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, учебна дисциплина
„Цифрова обработка на сигнали“, факултет ФИТА,
катедра „Електронна техника и микроелектроника“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
учебна дисциплина „Оптични кабелни линии и
системи“, факултет ФИТА, катедра „Комуникационна техника и технологии“ – един, със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“;
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, учебна дисциплина „Синтез и анализ на алгоритми“, факултет ФИТА, катедра „Софтуерни и интернет технологии“ – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
2426
14. – На ц иона л н и я т военен у н и верси те т
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
доцент от област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност, научна специалност
„Военнополитически аспекти на сигурността“
за нуждите на секция „Научноизследователска
дейност“ на Институт „Научноизследователска
и иновационна дейност“ при НВУ „Васил Левски“ – едно място за военнослужещ. Условията
по конкурса, изискванията към кандидатите и
необходимите документи за кандидатстване са
обявени със Заповед № ОХ-332 от 6.04.2022 г. на
министъра на отбраната на Република България
и на сайта на университета, линк: https://www.
nvu.bg/bg/node/1037. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
регистратурата за некласифицирана информация на НВУ „Васил Левски“, тел. за контакт:
062/618822; Siemens: 62364.
2413

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

26 . – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 136 по протокол № 49 от 10.03.2022 г. на
Столичния общински съвет е одобрен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план
за ул и ч на рег ула ц и я за ра йон „Ба н к я“, м.
Кв. Михайлово, за продължаване на улица от
о.т. 139 – о.т. 300 (нова) – о.т. 301 (нова) – о.т.
924 – о.т. 302 (нова) – о.т. 303 (нова) до о.т. 304
(нова) и план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на район „Банкя“, м. Кв. Михайлово, кв. 18а,
създаване на УПИ XXIII-50 „за ЖС“ u УПИ
XXII-51 „за ЖС“. 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 „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от
дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
2410
61. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на
ул. Иван Тургенев в участъка от о.т. 133 до о.т.
111, на ул. Ген. Столетов от о.т. 114 до о.т. 117,
на ул. Круша планина от о.т. 115 до о.т. 155, на
ул. Княз Церетели от о.т. 46 = 70 до о.т. 133,
изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ
І – „за обществено жилищно строителство“, в кв.
5а и на УПИ І – „за Първа работническа болница“, в кв. 5, м. Главен градски център – Зона
В-17, район „Сердика“, изменение на плана за
застрояване на УПИ І – „за обществено жилищно строителство“, в кв. 5а, план-схеми по
чл. 108 от ЗУТ по части „Топлоснабдяване“ и
„Канализация“, схема за вертикално планиране
и подробен транспортно-комуникационен план.
Проектът е изложен за запознаване в Район
„Сердика“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез
Район „Сердика“.
2409
448. – Община Враца на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 559 по
протокол № 34 от 22.02.2022 г. на Общинския
съвет – Враца, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП),
за изграждането на обект: „Кабел 20 kV и ТП
20/0,4 kV, 630 kVA за складова база и силозно
стопанство в ПИ 12259.793.2, УПИ ІІ, кв. 793, м.
Пискавец, гр. Враца“ от BE „Веслец“ до трафопост
20/0,4 kV, 630 kVA, стартиращо от нов стълб, разположен в ПИ 12259.796.1 – публична общинска
собственост, с начин на трайно ползване „пасище“, преминава през ПИ 12259.796.9 – публична
общинска собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен
път“, през ПИ 12259.796.2 – публична общинска
собственост, с начин на трайно ползване „пасище“, ПИ 12259.796.9 – публична общинска
собственост, с начин на трайно ползване „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, и
завършващо в новопроектиран т рафопост в
ПИ12259.793.2 – частна собственост, с начин на
трайно ползване „за складова база“. Общата дължина на трасето на въздушната кабелна линия на
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територията на община Враца е приблизително
168 л. м. Решението може да бъде обжалвано
чрез Община Враца пред Административния
съд – Враца, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2407
4. – Община Гоце Делчев на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод за захранване на „Цех за преработка на
дървесина и производство на дървесни пелети“
в ПИ 17395.153.19, местността Заемджиков чифлик/Мочура, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград. Трасето
на електропровода преминава през поземлени
имоти от землището на гр. Гоце Делчев, община
Гоце Делчев: ПИ 17395.136.236, област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, вид
собственост – общинска публична, вид територия – територия, заета от води и водни обекти,
НТП – напоителен кана л; ПИ 17395.153.243,
област Благоевград, община Гоце Делчев, гр.
Гоце Делчев, вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ
17395.153.249, област Благоевград, община Гоце
Делчев, гр. Гоце Делчев, местност Заемджиков
чифлик/Мочура, вид собственост – общинска
частна, вид територия – територия, заета от води
и водни обекти, НТП – напоителен канал. Проектната документация се намира в общинската
администрация – гр. Гоце Делчев, стая № 101. 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 – гр.
Гоце Делчев.
2440
977. – Община Добричка, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Външно
електрозахранване от ВЕЛ „София“ 20 kV (от
стоманорешетъчен стълб № 128) с подземна
кабелна линия 20 kV през ПИ № 56695.46.22,
местен път, и ПИ № 56695.17.106, селскостопански, горски, ведомствен път, до БКТП 20/0,4 kV
в ПИ № 56695.16.21 за присъедин яване към
електроразпределителната мрежа на жилищна
сграда в ПИ № 56695.16.21 в землището на с.
Плачидол, община Добричка“. Проек т ът за
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане
в Община Добричка, стая № 229 в сградата на
администрацията. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2408
16. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план за обект: подробен устройствен план – ПП на проектно трасе
за транспортен достъп към ПУП – ПРЗ за ПИ
19.46, м. Кераните по к.к. на с. Рогош, община
„Марица“. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация, стая № 406 и може
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да се разгледа от заинтересованите лица, които
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация „Марица“, област
Пловдив, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
2421
98. – Община Ракитово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица,
че с Решение № 351 от 29.03.2022 г. на Общинския съвет – Ракитово, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на
водопровод за обект от първостепенно значение:
„Авариен ремонт и реконструкция на външен
водопровод в м. Сюткя, участък „Бошнов чарк“,
в ПИ 62004.12.729 в землището на гр. Ракитово,
община Ракитово, област Пазарджик“, с дължина на трасето 558 л. м. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез
Общинския съвет – Ракитово, пред Административния съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2422
897. – Облас т н и я т у п ра ви т е л на облас т
Смолян на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за
устройство на територията съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен инвестиционен
проект и е издадено Разрешение за строеж № 40 от
14.04.2022 г. за обект: „Ремонтно-възстановителни
и укрепителни работи за укрепване на общински
път Тешел – Триград“ за етапи: 1. етап ОП 2
„Неотложни възстановителни работи за трайно
възстановяване на общински път SML 1050/ІІІ197/ Тешел – Триград – Кестен от км 7+250 до
км 7+320“ с подобекти: подобект 1 – „Изграждане
на анкерирана подпорна стоманобетонова стена
с дължина L=30 м и бетонов банкет с дължина
L=10 м“; подобект 2 – „Стабилизиране на откоси
с високоякостни мрежи и IBO анкери“; 2. етап
ОП 3 „Укрепване на общински път ІV-1976 – Тешел – Триград в района на пътен тунел „Дяволското гърло“ в ПИ с идентификатор 73105.29.563“,
намиращи се в участъци на път SML 1050/ІІІ-197/
Тешел – Триград – Кестен, област Смолян, попадащ на територията на две общини – землище
на с. Гьоврен и землище на с. Триград, община
Девин, и землище на с. Ягодина, община Борино, област Смолян, с части: „Конструкции“,
„Пътна“, „ВОБД“, „ПОД“, „Геодезия“, „ПУСО“,
„ПБЗ“, „Пожарна безопасност“ и „Инженерногеоложки проучвания“. Проектът и разрешението
за строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството на областната
администрация – Смолян, и обжалвани пред
Административния съд – Смолян, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2460
65. – Община Сопот на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Кабелна линия 20 kV от
СРС 76/30 до РУ 20 kV на БКТП „Нов“ за обект
„Административна сграда“ в имот 68080.172.431,
м. Арменица, гр. Сопот“. Трасето на електропровода е с дължина 290 м, започва от СРС 76/30
на ВЛ 20 kV „Метоха“ и преминава през поземлени имоти 68080.399.535 – пасище, публична
общинска собственост, и 68080.399.544 – местен
път, публична общинска собственост, до нов
БКТП сектор „ЕР – юг“ в ПИ 68080.172.434. На
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основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
Сопот и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2424
65а. – Община Сопот на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелно захранване на електромерно табло за обект „Хотелски
комплекс – къща за гости“ в имот 68080.173.34,
местност Над техникума, гр. Сопот“. Трасето
на кабелната линия е с дължина 255 м, започва
от КРШ 1 пред ПИ 68080.501.5041 и преминава
през поземлени имоти 68080.501.9005 – второстепенна улица, публична общинска собственост, и
68080.175.261 – местен път, публична общинска
собственост, до ново електромерно табло пред
ПИ 68080.173.34. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП
в сградата на Община Сопот и да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2425
1. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че със заявление вх.
№ 09-02-12/1.04.2022 г. от Община Иваново е
внесен за разглеждане и одобряване проект за
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
план за улична регулация (ИПУР) за кв. 50 и
кв. 51 от о.т. 124 през о.т. 127, 233 до о.т. 108 по
регулационния план на с. Сваленик, община
Иваново, област Русе. Проектът се намира в
административната сграда на Община Иваново
в с. Иваново, ул. Олимпийска № 75, ет. 1, стая
№ 6. Заинтересованите лица могат да подават
писмени възражения, предложения и искания
по проекта в 14-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
2441
2. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че със заявление вх.
№ ОБА3-136/5.04.2022 г. от Румяна Димитрова
Недялкова е внесен за разглеждане и одобряване
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе за изграждане
на водопровод за обект „Водоснабдяване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 84049.75.200,
местност Русенски път по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Щръклево, община
Иваново, област Русе. Проектът се намира в
административната сграда на Община Иваново
в с. Иваново, ул. Олимпийска № 75, ет. 1, стая
№ 7 – „Информационен център“. Заинтересованите лица могат да подават писмени възражения,
предложения и искания по проекта в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
2442

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

Районният съд – Исперих, І състав, призовава
Нилгюн Йозтуналъ, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 10.06.2022 г. в 9,30 ч. като ответник
по гр.д. № 20223310100163/2022 г., заведено от
Джунейт Шефкет Кязим. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2437
Районният съд – Момчилград, гражданска
колегия, призовава Акбар Меаджи, с последен
адрес: неизвестен, да се яви в съда в двуседмичен
срок, считано от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“, като ответник по гр.д.
№ 185/2022 г., заведено от Тодорка Пламенова
Андонова по чл. 49, ал. 1 СК, за връчване на
искова молба и приложенията към нея ведно
със съобщение по чл. 131 ГПК. При неявяване
на ответника или упълномощено от него лице
в указания срок съдът ще му назначи особен
представител и делото ще се гледа при условията
на чл. 48 ГПК.
2436
Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява Росица Станкова Махлута, родена
на 22.06.1962 г., с последен адрес гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, сега с неизвестен
адрес в Република България, че е ответница по
гр.д. № 20222330100089/2022 г. с основание чл. 124,
ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 79 от ЗС, заведено
от Кирил Христов Севов, като є указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в деловодството на
Районния съд – Ямбол, за връчване на книжата
по делото по чл. 131 ГПК. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
2435
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 2292/2018 г.
по предявен от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 129010997, чрез
председателя, с адрес за призоваване: Варна, ул.
Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу Емил
Иванов Гичев, ЕГН 7105251089, с постоянен адрес:
Варна, ул. Княз Черказки № 11А, Дарина Живкова Нечева-Гичева, ЕГН 7204160650, с постоянен
адрес: Варна, ул. Д-р Любен Попов № 4, вх. Б,
ет. 4, ап. 8, „Т и Д Къмпани БГ“ – ЕООД, ЕИК
147091748, със седалище и адрес на управление:
Бургас, бул. Иван Вазов № 75, ет. 5, ап. Б, с управител Дарина Живкова Нечева-Гичева, „Полукс
5“ – ЕООД, ЕИК 103922835, със седалище и адрес
на управление: Варна, ул. Д-р Любен Попов № 4,
вх. Б, ет. 4, ап. 8, с управител Дарина Живкова Нечева-Гичева, „Аутогичев“ – ЕООД, ЕИК
148001796, със седалище и адрес на управление:
Варна, ул. Княз Черказки № 11А, с управител
Емил Иванов Гичев, „Т. енд Д.“ – ЕООД, ЕИК
103787017, със седалище и адрес на управление:
София, бул. Черни връх № 86, ет. 1, ап. 2, с
управител Станислав Иванов Начев и „Т. еннд
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Д.“ – ЕООД, ЕИК 103842830, със седалище и адрес
на управление: Варна, ж.к. Вл. Варненчик № 277,
с управител Дарина Живкова Нечева-Гичева, иск
с правно основание чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ
за отнемане в полза на държавата на имущество
и суми на обща стойност 10 450 656,87 лв., както
следва:
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Емил Иванов Гичев
суми в размер общо 380 338,70 лв., както следва:
1. Сумата в размер на 5000 лв., представляваща
продажната цена на 50 дружествени дяла по 100 лв.
от капитала на „Т и Д Къмпани БГ“ – ЕООД,
ЕИК 147091748.
2. Сумата в размер на 5000 лв., представляваща продажната цена на 50 дружествени дяла по
100 лв. от капитала на „Кастор“ – ЕООД, ЕИК
148127001.
3. Сумата в размер на 11 610,94 лв., представляваща непреобразуваната част от получени суми
от продажба на акции по разплащателна сметка
в левове № BG65 PIRB 9170 1601 8964 10, открита
на 10.05.2008 г. в „Банка Пиреос България“ – АД,
с титуляр Емил Иванов Гичев, ЕГН 7105251089.
4. Сумата в размер на 440,67 лв., представляваща непреобразувана част от постъпили суми от
продажба на ценни книжа по сметка за КЦК в
левове № BG32 СЕСВ 9790 1005 9027 02, открита
на 11.12.2009 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Емил Иванов Гичев.
5. Сумата в размер на 94 221 лв., представляваща получени суми от продажба на акции по
спестовна сметка в левове № BG48 СЕСВ 9790
4005 9027 00, открита на 13.12.2002 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Емил
Иванов Гичев.
6. Сумата в размер на 27,52 лв., представляваща получена на 28.05.2008 г. в брой сума от
продажба на ценни книжа.
7. Сумата в размер на 260 000 лв., представляваща получена на 19.10.2009 г. в брой сума
от продажба на ценни книжа.
8. Сумата в размер на 4038,57 лв., представляваща получени след проверявания период суми
от продажба на ценни книжа.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Емил Иванов Гичев суми
в размер на общо 3 362 463,38 лв., както следва:
1. Сумата в размер на 3350 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени вноски по разплащателна сметка в левове № BG65
PIRB 9170 1601 8964 10, открита на 10.05.2008 г. в
„Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр Емил
Иванов Гичев.
2. Сумата в размер на 34 203,48 евро, равняващи
се на 66 896,19 лв., представляваща извършени
погасителни вноски по разплащателна сметка в
евро № BG68 СЕСВ 9790 1405 9027 00, открита на
7.10.2004 г. и закрита на 5.01.2015 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Емил
Иванов Гичев.
3. Сумата в размер на 83 346,37 евро, равняващи
се на 163 011,33 лв., представляваща постъпили
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по разплащателна сметка в евро № BG68 СЕСВ
9790 1405 9027 00, открита на 7.10.2004 г. и закрита на 5.01.2015 г. в „Централна кооперативна
банка“ – АД, с титуляр Емил Иванов Гичев, ЕГН
7105251089, суми от „Т и Д Къмпани БГ“ – ЕООД,
послужили за погасяване на задължения по кредитната карта.
4. Сумата в размер на 38 413 евро, равняващи
се на 75 129,30 лв., представляваща преобразуваните по разплащателна сметка в евро № BG68
СЕСВ 9790 1405 9027 00, открита на 7.10.2004 г. и
закрита на 5.01.2015 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Емил Иванов Гичев,
ЕГН 7105251089, суми чрез трансфер от сметки
№ BG30 СЕСВ 9790 4405 9027 и № BG48 СЕСВ
9790 4005 9027 00, послужили за погасяване на
задължения по кредитната карта.
5. Сумата в размер на 100 евро, равняващи
се на 195,58 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили по спестовна сметка в
евро № BG30 СЕСВ 9790 4405 9027 00, открита
на 10.04.2007 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Емил Иванов Гичев, суми
от контролирани търговски дружества.
6. Сумата в размер на 53 215,10 евро, равняващи
се на 104 079,69 лв., представляваща извършени
погасителни вноски по разплащателна сметка в
евро № BG41 СЕСВ 9790 1405 9027 01, открита
на 18.12.2008 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Емил Иванов Гичев.
7. Сумата в размер на 61 024,90 евро, равняващи
се на 119 354,33 лв., представляваща постъпили по
разплащателна сметка в евро № BG41 СЕСВ 9790
1405 9027 01, открита на 18.12.2008 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Емил
Иванов Гичев, ЕГН 7105251089, суми от „Т и Д
Къмпани БГ“ – ЕООД, и „Полукс 5“ – ЕООД,
послужили за погасяване на задължения по
кредитната карта.
8. Сумата в размер на 25 793,12 евро, равняващи
се на 50 446,96 лв., представляваща преобразувани по разплащателна сметка в евро № BG41
СЕСВ 9790 1405 9027 01, открита на 18.12.2008 г. в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Емил Иванов Гичев, ЕГН 7105251089, суми чрез
трансфер от сметки № BG30 СЕСВ 9790 4405 9027
и № BG48 СЕСВ 9790 4005 9027 00, послужили за
погасяване на задължения по кредитната карта.
9. Сумата в размер на 1630 лв., представляваща непреобразувана част от преобразуваните по
спестовна сметка в левове № BG48 СЕСВ 9790
4005 9027 00, открита на 13.12.2002 г. в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Емил Иванов Гичев, ЕГН 7105251089, суми чрез трансфер
от сметка № BG32 СЕСВ 9790 1005 9027 02.
10. Сумата в размер на 176 658 лв., представляваща непреобразувана част от постъпили по
спестовна сметка в левове № BG48 СЕСВ 9790
4005 9027 00, открита на 13.12.2002 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Емил
Иванов Гичев, суми от контролирани търговски
дружества.
11. Сумата в размер на 226 712 лв., представляваща върнати заеми от спестовна сметка в
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левове № BG48 СЕСВ 9790 4005 9027 00, открита
на 13.12.2002 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Емил Иванов Гичев.
12. Сумата в размер на 38 000 лв., представляваща предоставени през 2008 г. и 2009 г. и
възстановени допълнителни парични вноски в
„Аутогичев“ – ЕООД.
13. Сумата в размер на 715 000 лв., представляваща предоставени през 2008 г. и 2009 г. и
възстановени допълнителни парични вноски в
„Полукс 5“ – ЕООД.
14. Сумата в размер на 1 193 000 лв., представляваща предоставени през 2008 г. и 2009 г.
и възстановени допълнителни парични вноски в
„Т. енд Д.“ – ЕООД.
15. Сумата в размер на 429 000 лв., представляваща предоставени през 2008 г. и възстановени
допълнителни парични вноски в „Т и Д Къмпани
БГ“ – ЕООД, ЕИК 147091748.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Дарина Живкова
Нечева-Гичева суми в размер общо 655 198,40 лв.,
както следва:
1. Сумата в размер на 56 378,23 лв., представляваща преобразувани суми по жилищен заем в
евро № 16866936, открита на 13.03.2009 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Дарина Живкова НечеваГичева, ЕГН 7204160650, послужила за погасяване
на кредит чрез трансфер от сметка № 16733297.
2. Сумата в размер на 50 лв., представляваща
непреобразувана част от постъпили по картова
сметка в левове № BG61 RZBB 9155 1002 3088 01,
открита на 4.05.2012 г. в „Райфайзенбанк“ – ЕАД,
с титуляр Дарина Живкова Нечева-Гичева, суми
от контролирани търговски дружества.
3. Сумата в размер на 700 лв., представляваща
непреобразувана част от постъпилата по картова
сметка в левове № BG61 RZBB 9155 1002 3088 01,
открита на 4.05.2012 г. в „Райфайзенбанк“ – ЕАД,
с титуляр Дарина Живкова Нечева-Гичева, сума
от сметка № BG48 СЕСВ 9790 4005 9027 00.
4. Сумата в размер на 80 200 лв., представляваща предоставени заеми от картова сметка в
левове № BG61 RZBB 9155 1002 3088 01, открита
на 4.05.2012 г. в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, с титуляр
Дарина Живкова Нечева-Гичева.
5. Сумата в размер на 55 017,76 евро, равняващи
се на 107 605,39 лв., представляваща извършени
погасителни вноски по разплащателна сметка в
евро № BG17 СЕСВ 9790 1441 2316 00, открита на
7.10.2004 г. и закрита на 12.02.2015 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Дарина
Живкова Нечева-Гичева.
6. Сумата в размер на 8051 евро, равняващи
се на 15 746,39 лв., представляваща постъпили
по разплащателна сметка в евро № BG17 СЕСВ
9790 1441 2316 00, открита на 7.10.2004 г. и закрита на 12.02.2015 г. в „Централна кооперативна
банка“ – АД, с титуляр Дарина Живкова НечеваГичева, суми от „Т и Д Къмпани БГ“ – ЕООД,
послужили за погасяване на задължения по
кредитната карта.
7. Сумата в размер на 69 617 евро, равняващи
се на 136 159,02 лв., представляваща преобразу-
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вани по разплащателна сметка в евро № BG17
СЕСВ 9790 1441 2316 00, открита на 7.10.2004 г. и
закрита на 12.02.2015 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Дарина Живкова
Нечева-Гичева, суми чрез трансфер от сметки
№ BG30 СЕСВ 9790 4405 9027, № BG48 СЕСВ
9790 4005 9027 00 и № BG76 СЕСВ 9790 4441 2316
00, послужили за погасяване на задължения по
кредитната карта.
8. Сумата в размер на 60 295,78 евро, равняващи се на 117 928,30 лв., представляваща извършени погасителни вноски по разплащателна
сметка в евро № BG87 СЕСВ 9790 1441 2316 01,
открита на 18.12.2008 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Дарина Живкова
Нечева-Гичева.
9. Сумата в размер на 4825 евро, равняващи
се на 9436,88 лв., представляваща постъпили по
разплащателна сметка в евро № BG87 СЕСВ 9790
1441 2316 01, открита на 18.12.2008 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Дарина
Живкова Нечева-Гичева, суми от „Т и Д Къмпани
БГ“ – ЕООД, и „Полукс 5“ – ЕООД.
10. Сумата в размер на 65 924 евро, равняващи
се на 128 936,14 лв., представляваща преобразувани по разплащателна сметка в евро № BG87
СЕСВ 9790 1441 2316 01, открита на 18.12.2008 г.
в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Дарина Живкова Нечева-Гичева суми чрез
трансфер от сметки № BG30 СЕСВ 9790 4405
9027, № BG48 СЕСВ 9790 4005 9027 00 и № BG76
СЕСВ 9790 4441 2316 00.
11. Сумата в размер на 58,05 лв., преставляваща пазарната стойност на наличните 9 бр.
акции от емисия BG11DRVA AT14 на „Дружба – Стил“ – АД.
12. Сумата в размер на 2000 лв., представляваща предоставени през 2008 г. и възстановени допълнителни парични вноски в „Т. еннд
Д.“ – ЕООД, ЕИК 103842830.
На основание чл. 66, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от „Т и Д
Къмпани БГ“ – ЕООД, ЕИК 147091748, имущество
на стойност 2 100 000 лв., както следва:
1. Недвижими имоти, намиращи се във Варна,
община Варна, област Варна, Западна промишлена зона: ПИ с идентификатор 10135.3514.155
с площ 6000 кв. м, при граници: улица, УПИ
V-1452, УПИ VI-1202, улица, УПИ LVIII-1720,
1309 и УПИ LXVI-1719; сграда с идентификатор
10135.3514.155.7 със застроена площ 1098 кв. м,
включваща масивна двуетажна сграда, цех за
шивашко производство и склад № 22; сграда с
идентификатор 10135.3514.155.3 със застроена площ
193 кв. м, включваща склад № 23; складова база
с идентификатор 10135.3514.155.8 със застроена
площ 245 кв. м, включваща полуподземен етаж,
първи етаж, втори етаж, трети етаж и четвърти
етаж, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 67, том II, peг.
№ 7634, дело № 248 от 23.07.2009 г. с пазарна
стойност към настоящия момент – 2 100 000 лв.
2. Сумата в размер на 2200 евро, равняващи
се на 4302,83 лв., представляваща преобразувани
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по разплащателна сметка в левове № BG89 СЕСВ
9790 1071 9191 00, открита на 29.11.2006 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр „Т
и Д Къмпани БГ“ – ЕООД, ЕИК 147091748, суми
чрез трансфер от сметка на дружеството № BG71
СЕСВ 9790 1471 9191 00.
3. Сумата в размер на 91 005 лв., представляваща преобразувани по разплащателна сметка в
левове № BG89 СЕСВ 9790 1071 9191 00, открита
на 29.11.2006 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр „Т и Д Къмпани БГ“ – ЕООД,
ЕИК 147091748, суми чрез трансфер от лични
сметки на Емил Гичев № BG48 СЕСВ 9790 4005
9027 00, № BG30 СЕСВ 9790 4405 9027 00 и № BG65
PIRB 9170 1601 8964 10.
На основание чл. 66, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от „Полукс
5“ – ЕООД, ЕИК 103922835, суми в размер общо
821 468,56 лв., както следва:
1. Сумата в размер на 289 000 лв., представляваща предоставени през 2009 г. и невъзстановени допълнителни парични вноски от „Полукс
5“ – ЕООД, ЕИК 103922835.
2. Сумата в размер на 211 308 лв., представляваща преобразувани по разплащателна сметка в
левове № BG72 СЕСВ 9790 1044 8469 00, открита
на 24.02.2005 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр „Полукс 5“ – ЕООД, ЕИК
103922835, суми чрез трансфер от лични сметки
на Емил Гичев № BG48 СЕСВ 9790 4005 9027 00
и № BG30 СЕСВ 9790 4405 9027 00.
3. Сумата в размер на 20 евро, равняващи се
на 39,12 лв., представляваща преобразуваните по
разплащателна сметка в евро № BG27 СЕСВ 9790
1444 8469 01, открита на 27.03.2007 г. и закрита
на 31.07.2009 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр „Полукс 5“ – ЕООД, ЕИК
103922835, суми чрез трансфер от лична сметка
на Емил Гичев № BG30 СЕСВ 9790 4405 9027 00.
4. Сумата в размер на 10 евро, равняващи се
на 19,55 лв., представляваща преобразуваните по
разплащателна сметка в евро № BG27 СЕСВ 9790
1444 8469 01, открита на 27.03.2007 г. и закрита
на 31.07.2009 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр „Полукс 5“ – ЕООД, ЕИК
103922835, суми чрез трансфер от сметка на дружеството № BG54 СЕСВ 9790 1444 8469 00, по
която сумата е преобразувана от лична сметка
на Емил Гичев № BG30 СЕСВ 9790 4405 9027 00.
5. Сумата в размер на 243 293,09 лв., представляваща преобразувани по разплащателна сметка
в евро № BG54 СЕСВ 9790 1444 8469 00, открита
на 13.03.2007 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр „Полукс 5“ – ЕООД, ЕИК
103922835, суми чрез трансфер от лични сметки
на Емил Гичев № BG48 СЕСВ 9790 4005 9027 00
и № BG30 СЕСВ 9790 4405 9027 00.
6. Сумата в размер на 4763 евро, равняващи се
на 9315,62 лв., представляваща преобразувани по
разплащателна сметка в евро № BG54 СЕСВ 9790
1444 8469 00, открита на 13.03.2007 г. в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр „Полукс
5“ – ЕООД, ЕИК 103922835, суми чрез трансфер
от сметки на дружеството № BG72 СЕСВ 9790
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1044 8469 00 и № BG97 СЕСВ 9790 1444 8469 02,
по които сумата е преведена от лични сметки
на Емил Гичев № BG30 СЕСВ 9790 4405 9027 00
и № BG48 СЕСВ 9790 4005 9027 00.
7. Сумата в размер на 68 493,18 лв., представляваща преобразувани по разплащателна сметка в
евро № BG97 СЕСВ 9790 1444 8469 00, открита на
27.11.2007 г. и закрита на 9.12.2009 г. в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр „Полукс
5“ – ЕООД, ЕИК 103922835, суми чрез трансфер
от лична сметка на Емил Гичев № BG30 СЕСВ
9790 4405 9027 00.
8. Сумата в размер на 350 000 лв., представляваща непреобразувана част от постъпилите по
разплащателна сметка в левове № BG72 СЕСВ
9790 1044 8469 00, открита на 24.02.2005 г. в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
„Полукс 5“ – ЕООД, ЕИК 103922835, суми с цел
укриване и избягване плащане на ДДС.
На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от „Аутогичев“ – ЕООД, ЕИК 148001796, сума в размер
на 1000 лв.:
Сумата в размер на 1000 лв., представляваща
предоставени през 2009 г. и невъзстановени допълнителни парични вноски в „Аутогичев“ – ЕООД,
ЕИК 148001796.
На основание чл. 66, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от „Т. енд
Д.“ – ЕООД, ЕИК 103787017, сумата в размер на
130 970 лв., както следва:
1. Сумата в размер на 127 000 лв., представ
ляваща предоставени през 2009 г. и невъзстановени допълнителни парични вноски в „Т. енд
Д.“ – ЕООД, ЕИК 103787017.
2. Сумата в размер на 3970 лв., представляваща
преобразуваните по разплащателна сметка в левове № BG41 СЕСВ 9790 1005 9103 00, открита на
12.12.2002 г. и закрита на 29.04.2010 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр „Т. енд
Д.“ – ЕООД, ЕИК 103787017, суми чрез трансфер
от лична сметка на Емил Гичев № BG48 СЕСВ
9790 4005 9027 00.
3. Сумата в размер на 2 547 500 лв., представляваща непреобразувана част от постъпилите
по разплащателна сметка в левове № BG41
СЕСВ 9790 1005 9103 00, открита на 12.12.2002 г.
и закрита на 29.04.2010 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр „Т. енд Д.“ – ЕООД,
ЕИК 103787017, суми с цел укриване и избягване
плащане на ДДС.
На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от „Т.
еннд Д.“ – ЕООД, ЕИК 103842830, суми в размер на
6410 лв., както следва:
1. Сумата в размер на 2000 лв., представляваща
предоставени през 2008 г. и невъзстановени допълнителни парични вноски в „Т. еннд Д.“ – ЕООД,
ЕИК 103842830.
2. Сумата в размер на 5410 лв., представляваща
преобразувани по разплащателна сметка в левове № BG09 СЕСВ 9790 1022 9821 00, открита на
18.12.2003 г. и закрита на 13.12.2011 г. в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр „Т. еннд
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Д.“ – ЕООД, ЕИК 103842830, суми чрез трансфер
от лична сметка на Емил Гичев № BG48 СЕСВ
9790 4005 9027 00.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
30.09.2022 г. от 10,30 ч. на основание чл. 153,
ал. 2 от ЗПКОНПИ.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество и суми най-късно до 28.09.2022 г.
При неподаване на претенции в срок същите
няма да бъдат разгледани от съда.
2405
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд
е образувано гр.д. № 86/2022 г. по предявено на
17.03.2022 г. мотивирано искане (искова молба) от
Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност и с цена на иска в размер
на 126 909,65 лв., както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Елена Ешреф
Акиф от с. Богданци, област Силистра, с цена на
иска 5880,40 лв., в т.ч.:
Сумата в размер на 2400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил, марка „Ситроен“, модел „Джъмпер“, рег. № СС5093АР,
р а м а № V F 7 Z B R M N B17 0 1 3 5 0 7, д в и г а т е л
№ 4HY10DZ074000510, дата на първа регистрация
23.01.2003 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 9.10.2018 г.
Сумата в размер на 2700 лв., представляваща
направени вноски по разплащателна сметка в
левове № 20507768 в „Банка ДСК“ – ЕАД, за
която не е установен законен източник.
Сумата в размер на 780,40 лв., представляваща получен паричен превод от трето лице по
разплащателна сметка в левове № 20507768 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, непреобразуван в друго
имущество, за получаването на който не е установено законно основание.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Емилиян Емилов
Михайлов, с. Богданци, област Силистра, с цена на
иска 9500 лв., в т.ч.:
Недвижими имоти, намиращи се в с. Богданци,
община Главиница, област Силистра, ул. Иван
Вазов № 13, а именно: дворно място с площ 1190
кв. м, представляващо урегулиран поземлен имот
(УПИ) с № Х-199 в кв. 17 по плана на с. Богданци, одобрен със Заповед № 3652 от 5.07.1955 г.,
ведно с построената в него едноетажна масивна
жилищна сграда със застроена площ 67 кв. м, при
граници и съседи за дворното място по скица:
улици от две страни, УПИ № І-171, УПИ № ІІ-171
и УПИ № IX-199.
Дворно място с площ 714 кв. м, представляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) с № IX-199
в кв. 17 по плана на с. Богданци, одобрен със
Заповед № 3652 от 5.07.1955 г., при граници и
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съседи за имота по скица: улица, УПИ № Х-199,
УПИ № ІІ-171, УПИ № III-171 и УПИ № VIII-199.
Лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Толедо“,
рег. № СС9210АН, рама № VSSZZZ1MZ4R076285,
двигател № ARL080812, дата на първа регистрация 20.12.2003 г., за придобиването на който не
е установен законен източник.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Емилиян Емилов Михайлов, с цена на иска 39 925,56 лв., в т.ч.:
Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А8“, рег.
№ СС7206АН, рама № WAUZZZ4E56N0008823,
двигател № BVN001327, дата на първа регистрация
13.09.2005 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 13.11.2018 г.
Сумата в размер на 10 899,69 лв., представляваща направени вноски след олихвяване по срочен
депозит в левове № 24578764 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
за която не е установен законен източник.
Сумата в размер на 19 025,87 лв., представляваща направени вноски след олихвяване по
спестовен влог в левове № 24503815 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, 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 Елена Ешреф
Акиф и Емилиян Емилов Михайлов с цена на иска
71 603,69 лв., в т.ч.:
Сумата в размер на 71 603,69 лв., представляваща получени парични преводи от трети лица
от чужбина чрез агенти на международните
системи за парични преводи „Уестърн Юниън“,
„МъниГрам“ и „Изипей“, непреобразувани в
друго имущество, за получаването на които не
е установено законно основание.
Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на
4.10.2022 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Силистра.
В двумесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица могат да предявят своите претенции
върху имуществото.
2429

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Съюза на летците
ветерани от гражданската авиация, София, на
основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на клуба на 26.05.2022 г. в
София, летище София – Т1, в „Клуб на авиацията“,
от 13 ч. при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на СЛВГА за 2021 г.; 2. попълване състава
на управителния съвет; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 14 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
2434
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29. – Изпълнителният комитет на Независимата синдикална федерация на енергетиците
в България (НСФЕБ) на основание чл. 32 и
чл. 42, ал. 6 от устава на федерацията, чл. 26 и
§ 2 от ЗЮЛНЦ свиква Пети редовен конгрес на
НСФЕБ на 15, 16 и 17.06.2022 г. в София, Паркхотел „Москва“ – зала „Европа“, ул. Незабравка
№ 25, с дата и час на откриване – 16.06.2022 г. от
9,30 ч., при следния дневен ред: 1. доклад на и.д.
председател на НСФЕБ и председател на И.К. за
дейността на федерацията в периода 2017 – 2022 г.;
2. доклад на Централната контролна комисия на
НСФЕБ за периода 2017 – 2022 г.; 3. обсъждане
и приемане на изменения и допълнения в устава
на НСФЕБ; 4. избор на ръководни и контролни
органи на НСФЕБ; 5. приемане на заключителни
документи на конгреса; 6. разни.
2414
111. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Филмаутор“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно
общо събрание на членовете на сдружението на
31.05.2022 г. (вторник) във Филмотечно кино
„Одеон“, София, бул. Патриарх Евтимий № l,
от 9 ч. при следния дневен ред: 1. изслушване,
обсъждане и приемане на годишен отчетен доклад на сдружението за 2021 г., който включва:
1.1. отчет за дейността през 2021 г.; 1.2. годишен финансов отчет за 2021 г.; 1.3. финансова
информация съгласно изискванията на чл. 94уꞌ
от ЗАПСП; 1.4. доклад за използването на суми
за социални и културни цели през 2021 г. съгласно изискванията на чл. 94уꞌ от ЗАПСП; 2.
изслушване, обсъждане и приемане на доклада
на надзорния съвет на сдружението за 2021 г.; 3.
приемане на бюджет на „Филмаутор“ за 2022 г.;
4. избор на регистриран одитор. При липса на
кворум общото събрание ще се проведе при
спадащ кворум същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2430
5. – Управителният съвет на сдружение „Тенис клуб „Царевец“ – гр. Горна Оряховица, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на 17.06.2022 г. от 10 ч. по седалището на
сдружението: гр. Горна Оряховица, п.к. 5100, ул.
Цар Иван Александър № 21, при следния дневен
ред: 1. избор на председател и членове на УС
на сдружението; проект за решение – избира
председател и членове на УС; 2. приемане на
годишния финансов отчет за 2021 г.; проект за
решение – приема ГФО за 2021 г. Материалите
по дневния ред за събранието остават на разполо
жение на членовете на сдружението в канцеларията по седалището му. При липса на кворум
общото събрание се отлага с един час, при същия
дневен ред и се счита за законно независимо от
броя на явилите се членове.
2415
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