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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 146
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия, приет от 47-ото Народно събрание на
1 юни 2022 г.
Издаден в София на 6 юни 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавател
ните служби на Българската народна армия
(обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41, 57 и
109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42,
82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 2010 г.,
бр. 23, 32 и 48 от 2011 г., бр. 25, 38, 87 и 103
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 79 от 2015 г., бр. 71 от 2016 г., бр. 13 и 103
от 2017 г., бр. 7 от 2018 г., бр. 17 и 79 от 2019 г.,
бр. 69 от 2020 г. и бр. 23 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „след всяка проверка по чл. 26, ал. 1“.
2. В т. 3 накрая се добавя „след всяка проверка по чл. 26, ал. 1“.
§ 2. В чл. 28 накрая се добавя „независимо
от наличието на предходни проверки“.
§ 3. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Лице, за което вече е обявена принадлежност, се разкрива и обявява от комисията,
като се посочва решението, с което е установена и обявена принадлежността. Комисията
посочва трите имена на лицето по документ
за самоличност, архивните документи и новото му публично качество по чл. 26, ал. 1.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
след думите „Решението на комисията“ се
добавя „за установяване и обявяване на принадлежност“.

Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 1 юни 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
3371

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 143
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Юделник, община Сливо поле, област
Русе, на 23 октомври 2022 г.
Издаден в София на 3 юни 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
3456

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114
ОТ 8 ЮНИ 2022 Г.

за определяне на детайлни правила за предос
тавяне на средства на крайни получатели от
Механизма за възстановяване и устойчивост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) С постановлението се определят:
1. детайлни правила за предоставяне на
средства на крайните получатели по Механиз
ма за възстановяване и устойчивост, наричан
по-нататък „Механизма“, за изпълнение на
инвестиции, чието управление и контрол се
осъществява от структура за наблюдение и
докладване въз основа на сключено със заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите оперативно
споразумение;
2. съставът на комисията за оценка на инвестиции при процедура чрез подбор и процедура чрез директно предоставяне на средства,
изискванията към лицата, участващи в нея,
както и правилата за работа на комисията;
3. изискванията към лицата, извършващи
проверка на постъпили възражения;
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4. условията за сключване на договор за
финансиране с крайните получатели на средства и за изменението на сключен договор;
5. правила за осигуряване на информация
и публичност при предоставянето на средства
от Механизма.
(2) Средствата от Механизма по смисъла
на това постановление са средства по линия
на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г.
за създаване на Механизъм за възстановяване
и устойчивост (OB, L 57/17 от 18 февруари
2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
2021/241“, одобрени по Плана за възстановяване и устойчивост за осъществяване на инвестиции, и допълващо финансиране, когато
е приложимо.
(3) Постановлението не се прилага при
сключване на оперативно споразумение между
заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите и конкретно
идентифициран краен получател по Плана за
възстановяване и устойчивост.
Чл. 2. (1) Средствата от Механизма се
предоставят и разходват за постигане на
етапите и целите по конкретна инвестиция
от Плана за възстановяване и устойчивост
съобразно приложимото европейско и национално законодателство и в съответствие
с принципите на добро финансово управление и прозрачност, определени в Регламент
(ЕС, Евратом) 2018/1046 на Eвропейск и я
парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС)
№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014
и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/
ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OB, L 193/1 от 30 юли 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2018/1046“.
(2) Средствата от Механизма се предоставят в съответствие с принципите на свободна
конкуренция, равно третиране, публичност и
недопускане на дискриминация.
(3) При предоставянето на средства от
Механизма и при тяхното разходване не се
допуска конфликт на интереси по смисъла на
чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.
(4) Със средства от Механизма се финансират разходи в съответствие с правилото за
допустимост по чл. 17, параграф 2 от Регламент
(ЕС) 2021/241 и при спазване на принципа на
забрана за кумулативно предоставяне и за
двойно финансиране по чл. 191 от Регламент
(ЕС) 2018/1046.
(5) Предоставянето на средства от Механизма не може да има за цел или за резултат
реализирането на печалба по смисъла на член
192, т. 2 от Регламент (ЕС) 2018/1046.
(6) При предоставяне на средства от Механизма и при тяхното разходване се подкрепят
само инвестиции, които спазват принципа за
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„ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла
на чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕС) 2021/241.
Чл. 3. (1) Средствата от Механизма се
предоставят от ръководителя на структурата
за наблюдение и докладване с договор за
финансиране въз основа на одобрено предложение за изпълнение на инвестиция или със
заповед, когато структурата за наблюдение и
докладване и крайният получател са в една
и съща административна структура или организация.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят чрез:
1. подбор на предложения за изпълнение
на инвестиции от крайни получатели, които
не са изрично посочени в Плана за възстановяване и устойчивост;
2. директно предоставяне на средства на
конкретни крайни получатели за изпълнение
на инвестиции в Плана за възстановяване и
устойчивост.
Чл. 4. Кандидатите за средства от Механизма подават предложение за изпълнение на
инвестиция чрез формуляр за кандидатстване
в информационната система за Механизма
в съответствие с условията, утвърдени от
ръководителя на структурата за наблюдение
и докладване.
Чл. 5. (1) За всяка процедура за предоставяне на средства чрез подбор ръководителят
на структурата за наблюдение и докладване
утвърждава насоки, определящи:
1. условията за кандидатстване за получаване на средства от Механизма;
2. условията за изпълнение на одобрените
инвестиции.
(2) Проектите на документи по ал. 1 се
п ублик у ват за обществено обсъж дане на
интернет страницата на структурата за наблюдение и докладване и в информационната
система за Механизма преди внасянето им за
утвърждаване. Структурата за наблюдение и
докладване осигурява на заинтересованите
лица възможност за писмени възражения и
предложения в разумен срок, който не може
да бъде по-кратък от една седмица.
(3) Всяка процедура по ал. 1 преди публикуването є за обществено обсъждане се
съгласува предварително с министъра на
финансите за съответствие с приложимите
правила за държавните помощи. Съгласуването е по реда на Закона за държавните
помощи и Наредба № Н-10 от 23 ноември
2018 г. за условията и реда за уведомяване на
министъра на финансите преди предоставяне
на нова държавна помощ.
(4) Насоките по ал. 1 в областта на земеделието, развитието на селските райони,
горското и ловното стопанство и рибарството
се съгласуват с министъра на земеделието.
Съгласуването се осъществява в съответствие
със Закона за държавните помощи.
(5) Утвърдените документи по ал. 1 се
публикуват на интернет страницата на структурата за наблюдение и докладване и в ин-
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формационната система за Механизма заедно
с информацията за откриване на процедурата
чрез подбор, в деня на стартиране на приема
по съответната процедура.
(6) След откриване на процеду ра чрез
подбор утвърдените документи по ал. 1, т. 1
може да се изменят само:
1. при промени в правото на Европейския
съюз и/или българското законодателство или
в политиката на европейско и/или национално
ниво, които налагат привеждане на документите в съответствие с тях;
2. за увеличаване на финансовия ресурс
по процедурата;
3. за удължаване на срока за подаване на
предложения за изпълнение на инвестицията;
4. при изменение на Плана за възстановяване и устойчивост.
(7) Заинтересованите лица могат да искат
разяснения по документите по ал. 1 до 21 дни
преди изтичането на срока за кандидатстване.
Разясненията се утвърждават от ръководителя
на структурата за наблюдение и докладване.
Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище
относно качеството на предложението и са
задължителни за всички кандидати.
(8) Разясненията по ал. 7 се публикуват
на интернет страницата на структурата за
наблюдение и докладване и в информационната система за Механизма в 10-дневен срок
от получаването на искането, но не по-късно
от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. В разясненията не се посочва
лицето, направило запитването.
(9) За неуредените въпроси в производството по издаване на документите по ал. 1
се прилага глава пета, раздел ІІ от Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 6. (1) В процедура чрез подбор не може
да участват и средства от Механизма не се
предоставят на лица:
1. за които са налице обстоятелства за
отст ран яване от у частие в процед у ра за
възлагане на обществена поръчка съгласно
чл. 54, ал. 1, т. 1 – 3 и 5 – 7 от Закона за обществените поръчки;
2. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник, е свързано лице
по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество с ръководителя на
структурата за наблюдение и докладване;
3. които не са изпълнили решение на
Европейската комисия по смисъла на чл. 44
от Закона за държавните помощи.
(2) В документите по чл. 5, ал. 1, т. 1
може да се определят изисквания за липса
на обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от Закона
за обществените поръчки, като се посочват
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и съответните документи, с които се доказва
съответствието с тези изисквания.
(3) Изиск вани ята по чл. 54, ал. 1, т. 3
от Закона за обществените поръчки не се
прилагат, когато размерът на неплатените
дължими данъци или социалноосигурителни
вноски е до 1 на сто от сумата на годишния
общ оборот от икономическата им дейност
за последната приключена финансова година,
но не повече от 50 000 лв.
(4) Изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7
и когато е приложимо – по чл. 55, ал. 1, т. 5 от
Закона за обществените поръчки, се отнасят
за лицата, които представляват кандидата.
(5) Изискванията по ал. 1 и 2 се прилагат и
за партньорите на кандидата, като за тяхното
доказване се прилага ал. 6.
(6) Съответствието с изискванията по ал. 1
и 2 се доказва:
1. при кандидатстване – само с декларации;
2. при предоставянето на средствата:
а) с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи – за обстоятелствата, за които такива документи се
издават, или заверени копия от тях;
б) с декларации – за обстоятелствата извън
буква „а“ или когато е настъпила промяна
във вече декларирани обстоятелства.
Чл. 7. При кандидатстването и предоставянето на средства от Механизма структурата
за наблюдение и докладване няма право да
изисква документи, до които има достъп по
служебен път или чрез публичен регистър
или могат да бъдат осигурени чрез пряк и
безплатен достъп до националните бази данни
на държавите членки.
Чл. 8. (1) При процедура чрез подбор на
предложения за изпълнение на инвестиции
се извършва:
1. оценяване на всяко предложение, подадено в определения срок, което включва:
а) оценка на административното съответствие и допустимостта;
б) техническа и финансова оценка;
2. класиране на предложенията, чиято
оценка е по-голяма или равна на минимално
допустимата по чл. 16, ал. 1, в низходящ ред;
3. определяне на предложения, за които се
предоставят средства от Механизма.
(2) Всеки кандидат може чрез информационната система за Механизма да оттегли
своето предложение от оценителния процес,
като в този случай оценителната комисия
не разглежда оттегленото предложение. Оттеглянето на предложението се записва в
оценителния доклад.
(3) Когато кандидат е подал повече от едно
предложение в рамките на една процедура, в
случай че в условията за кандидатстване за
получаване на средства от Механизма е посочено изрично, че може да подаде само едно
предложение, на оценка подлежи единствено
последното подадено в срока на обявената
процедура предложение. С подаването на
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всяко следващо предложение предходното
подадено предложение по същата процедура
се счита за оттеглено.
Чл. 9. (1) Начална дата на процедурата
по предоставяне на средства от Механизма е
датата на публикуването на документите по
чл. 5, ал. 1 за откриване на процедурата чрез
подбор по реда на чл. 5, ал. 5.
(2) Формулярът за кандидатстване се подава
в срока, посочен в документите по чл. 5, ал. 1
за откриване на процедурата чрез подбор.
(3) Срокът по ал. 2 не може да бъде пократък от 60 дни, а за инфраструктурни проекти – от 90 дни.
(4) Срокът за подаване на предложения
може да бъде съкратен с до 30 дни, ако:
1. в документите по чл. 5, ал. 1 за откриване
на процедурата е указана датата на откриване на следващата процедура за финансиране
на същата дейност при същите условия за
кандидатстване;
2. налице е проведена или прекратена друга
процедура за финансиране на същата дейност
при същите условия за кандидатстване.
(5) Срокът за подаване на предложения
може да се удължава:
1. при изменение на документите по чл. 5,
ал. 1, т. 1 след откриване на процедура чрез
подбор;
2. когато в срок до три дни преди изтичането на срока по ал. 2 няма постъпили предложения или всички постъпили предложения
са оттеглени;
3. когато общият размер на заявените средства за финансиране по подадените в рамките
на срока по ал. 2 предложения е по-малък от
бюджета на процедурата;
4. при установено непланирано прекъсване
във функционирането на информационната
система на Механизма в предходния на или
в деня, в който изтича срокът.
Чл. 10. (1) След изтичането на крайния
срок за подаване на предложения ръководител ят на структ у рата за наблюдение и
докладване назначава със заповед комисия,
която да извърши оценяване и класиране на
предложенията по процедурата. Комисията се
назначава в 7-дневен срок от изтичането на
крайния срок за подаване на предложения.
(2) Комисията по ал. 1 е съставена от:
1. председател без право на глас;
2. секретар (секретари) без право на глас;
3. необходимия брой членове с право на
глас, които са не по-малко от трима;
4. резервни членове, които са не по-малко
от трима.
(3) Председателят и секретарят на комисията са представители на структурата за
наблюдение и докладване.
(4) Членовете и резервните членове на
комиси ята могат да бъдат сл у ж ители на
структурата за наблюдение и докладване или
на администрацията, в рамките на която
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се намира тази структура, както и външни
оценители.
(5) Председателят на оценителната комисия ръководи организационно и методически
работата є, координира процеса на оценка и
осигурява безпристрастност на процеса.
(6) Секретарят подпомага председателя в
дейността му, изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за техническата обезпеченост
на дейността на комисията.
Чл. 11. (1) Външните оценители могат да
бъдат:
1. служители в държавната администрация,
които не заемат длъжност в структурата за
наблюдение и докладване;
2. лица, избрани в съответствие със Закона
за обществените поръчки;
3. лица, избрани чрез провеждане на централизиран конкурс по чл. 14 от Постановление
№ 162 на Министерския съвет от 2016 г. за
определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
програмите, финансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 53 от 2016 г.) и/
или включени в базите данни от експерти на
Европейската комисия.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да притежават
диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ и най-малко 3 години опит в
професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти
по програми или оферти по процедури за
обществени поръчки.
(3) Лицата по ал. 1, т. 1 се избират с оглед
на тяхната компетентност, необходима за
конкретната процедура.
Чл. 12. (1) В оценителния процес могат да
участват помощник-оценители и наблюдатели.
(2) Лицата по ал. 1 не са членове на оценителната комисия. Те се определят със заповедта
за назначаване на комисията по чл. 10, ал. 1,
в която подробно се определят възложените
им задачи в процеса на оценка.
(3) Помощник-оценителите са служители
на структурата за наблюдение и докладване,
на администрацията, в рамките на която се
намира тази структура, и/или външни оценители, които подпомагат дейността по оценка
и чиято дейност се ограничава до етапите на
оценка, определени в заповедта за назначаване
на комисията по чл. 10, ал. 1.
(4) Наблюдателите са служители на структурата за наблюдение и докладване и следят
за законосъобразното провеждане на оценката.
Те присъстват на заседанията на комисията,
като не могат да влияят при оценяването на
предложенията. При констатиране на нарушения наблюдателят е длъжен писмено да
информира ръководителя на структурата за наблюдение и докладване. След приключването
на оценителния процес наблюдателят изготвя
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доклад за своята дейност до ръководителя
на структурата за наблюдение и докладване.
Чл. 13. (1) Председател я т, сек ретаря т,
членовете на оценителната комисия и помощник-оценителите трябва да притежават
необходимата квалификация и професионална
компетентност за изпълнение на задачите,
възложени им със заповедта за назначаване
на комисията по чл. 10, ал. 1.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно;
2. да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в
комисията.
(3) Лицата по ал. 1 не могат:
1. да са в конфликт на интереси по смисъла
на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046
с някой от кандидатите или партньорите в
процедурата за предоставяне на средства по
Механизма;
2. да имат частен интерес по смисъла на
Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество от предоставянето на средства по
конкретната процедура;
3. да са свързани лица по смисъла на § 1,
т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с
кандидат или партньор в процедурата;
4. да са лица, които се намират помежду
си в йерархична зависимост.
(4) Лицата по ал. 1 попълват декларация
за спазване на изискванията по ал. 2 и за съответствие с изискванията по ал. 3 незабавно
след като научат имената на кандидатите и
партньорите в процедурата.
(5) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 в хода на оценителния
процес съответното лице по ал. 1 незабавно
информира писмено за това ръководителя на
структурата за наблюдение и докладване и се
отстранява от оценителния процес.
(6) В случаите на йерархична зависимост
от участие в оценителния процес се отстраняват толкова лица, колкото е необходимо,
за да се изпълнят съответните изисквания
на ал. 3, т. 4.
(7) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на други
обективни причини, поради които член на
комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член.
Когато заместването с резервен член не е
възможно, се изменя заповедта за назначаване
на комисията по чл. 10, ал. 1.
(8) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на други
обективни причини, поради които председателят, секретарят или помощник-оценител
не може да изпълнява задълженията си, той
се заменя с друго лице, което притежава необходимата квалификация и професионална
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компетентност за изпълнение на задачите и
отговаря на изискванията по ал. 3, като за
това се изменя заповедта за назначаване на
комисията по чл. 10, ал. 1.
(9) В случаите по ал. 7 и 8 новоопределените лица подписват декларация за спазване
на изискванията по ал. 2 и за съответствие
с изискванията по ал. 3, а мотивите за промяната се отразяват в оценителния доклад.
Чл. 14. (1) Оценяването и класирането на
предложенията се извършва до три месеца
от назначаването на комисията по чл. 10,
ал. 1, освен ако по изключение в заповедта за
назначаването є не е посочен по-дълъг срок,
който не може да бъде по-дълъг от 4 месеца.
(2) Работата на комиси ята прик лючва
в рамките на срока по ал. 1 с оценителен
доклад до ръководителя на структурата за
наблюдение и докладване.
Чл. 15. (1) Оценката на административното
съответствие и допустимостта се извършва
от членове на оценителната комисия, като те
могат да бъдат подпомагани от помощникоценители.
(2) Когато при оценката по ал. 1 се установи
липса на документи и/или друга нередовност,
комисията еднократно изпраща на кандидата
уведомление за установените нередовности и
определя срок за тяхното отстраняване, който
не може да бъде по-кратък от 7 дни. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да
доведе до недопускане на предложението до
техническа и финансова оценка и прекратяване
на производството по отношение на кандидата.
Отстраняването на нередовностите не може
да води до промени по същество.
(3) Въз основа на извършената оценка на
административното съответствие и допустимостта комисията по чл. 10, ал. 1 изготвя
списък на предложенията, които не се допускат
до техническа и финансова оценка. В списъка
се посочват и основанията за недопускане.
Списъкът се публикува на интернет страницата
на структурата за наблюдение и докладване
и в информационната система за Механизма,
а за недопускането се съобщава на всеки от
кандидатите, включени в списъка, по реда
на чл. 61 от Административнопроцесуалния
кодекс.
(4) Кандидат, чието предложение е включено в списъка по ал. 3, може писмено да
възрази пред ръководителя на структурата
за наблюдение и докладване в едноседмичен
срок от съобщаването.
(5) С подаване на възражението не могат
да се представят нови документи, които не
са били част от първоначално представеното
предложение и/или не са допълнени по реда
на ал. 2.
(6) Ръководителят на структурата за наблюдение и докладване определя със заповед
лица, които да извършват проверка за основателността на получените възражения, като им
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се осигурява достъп до цялата документация
във връзка с възраженията. В проверката не
могат да участват лица, които са участвали в
оценката на административното съответствие
и допустимостта на предложенията, за които
са подадени възраженията.
(7) Лицата по ал. 6 трябва да притежават
необходимата квалификация и професионална
компетентност за извършване на проверката
и да отговарят на изискванията по чл. 13,
ал. 2 и 3, за което подписват декларации по
чл. 13, ал. 4.
(8) След приключване на проверката лицата по ал. 6 изготвят писмено становище до
ръководителя на структурата за наблюдение
и докладване за основателността на всяко от
възраженията.
(9) Срокът за извършване на проверка по
ал. 6 и изготвянето на становище по ал. 8 е
7-дневен от изтичането на срока за подаване
на възражения.
(10) Ръководи т ел я т на с т ру к т у рата за
наблюдение и докладване се произнася по
основателността на възражението в 3-дневен
срок от получаването на становището по
ал. 8, като:
1. връща предложението за техническа и
финансова оценка;
2. прекратява производството по отношение на кандидата, чието предложение не е
допуснато до техническа и финансова оценка.
(11) Ръководителят на структурата за наблюдение и докладване прекратява производството
по отношение на кандидат, чието предложение
е включено в списъка по ал. 3 и не е подал
възражение в срока и по реда на ал. 4. Актът
за прекратяване на производството се издава
в едноседмичен срок от изтичането на срока
за подаване на възражение.
Чл. 16. (1) Техническата и финансова оценка
на предложенията се извършва по критерии
и методика, определени в документите по
чл. 5, ал. 1, т. 1. В документите се определя
минимално допустима оценка за качество на
предложенията.
(2) За финансиране се одобряват в низходящ
ред предложенията, чиято оценка е по-голяма
или равна на минимално допустимата оценка
по ал. 1, до покриване на общия размер на финансовите средства по съответната процедура.
(3) Оценката по ал. 1 се извършва най-малко
от двама членове на комисията независимо
един от друг, като те могат да бъдат подпомагани от помощник-оценители. Окончателната
оценка е средноаритметично между получените оценки. Когато предложение е оценено
от двама членове на комисията и меж ду
двете оценки има разлика от повече от 20
на сто, председателят на комисията възлага
оценяването на трети оценител – член на
комисията с право на глас. Окончателната
оценка е средноаритметично от оценката на
третия оценител и по-близката до неговата от
първите две оценки. Окончателната оценка се
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оформя от оценката на третия оценител само
в случаите, когато тя е средноаритметично
от оценките на другите двама.
(4) Когато предложение е оценено от двама
членове на комисията и едната оценка е под
минималната допустима оценка по процедурата, а другата оценка – над нея или равна
на нея, председателят на комисията възлага
оценяването на трето лице – член на комисията с право на глас. Окончателната оценка
е средноаритметично от оценката на третото
лице и сходната с неговата по отношение на
праговете от първите две оценки.
(5) При оценката на предложенията оценителната комисия може да изисква допълнителна пояснителна информация от кандидатите,
като определи разумен за предоставянето є
срок. Тази възможност не може да води до
подобряване на качеството на предложението
и до нарушаване на принципите на свободна
конкуренция, равно третиране, публичност и
прозрачност и недопускане на дискриминация.
(6) При оценка на предложенията оценителната комисия извършва проверка за съответствие с правилата за допустимите държавни/
минимални помощи, ако е приложимо.
(7) В случай че при оценката на конкретно
предложение се установи, че със средствата,
за които се кандидатства, ще бъде надхвърлен прагът на допустимите държавни или
минимални помощи, оценителната комисия
намалява служебно размера на средствата
от Механизма до максимално допустимия
размер. Тази корекция не може да води до
промяна на качеството на предложението и
до нарушаване на принципите по ал. 5.
(8) Оценителната комисия може да извършва корекции в бюджета и/или размера
на финансирането на предложение, в случай
че при оценката се установи:
1. несъответствие меж ду предвидените
дейности и видовете заложени разходи;
2. дублиране на разходи;
3. несъответствие с правилата за държавните или минималните помощи;
4. наличие на недопустими дейности или
разходи;
5. неспазване на заложените в документите
по чл. 5, ал. 1, т. 1 правила или ограничения
по отношение на заложени процентни съотношения/прагове на разходите.
(9) Корекциите по ал. 8 не могат да водят до:
1. невъзможност за изпълнение на целите
на инвестицията или на дейностите по изпълнението є;
2. подобряване на качеството на предложението и нарушаване на принципите по ал. 5.
(10) Кандидатът се уведомява за извършените корекции по ал. 7 и 8 с поканата по
чл. 19, ал. 2.
Чл. 17. Без да се нарушават принципите
на свободна конкуренция, равно третиране,
публичност и недопускане на дискриминация
и в случай че е предвидено в документите по
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чл. 5, оценката може да се извърши в един
етап по критерии за административна допустимост и оценка на качеството.
Чл. 18. (1) Въз основа на резултатите от
оценката комисията изготвя оценителен доклад
до ръководителя на структурата за наблюдение
и докладване, който включва:
1. списък на предложените за финансиране предложения, подредени по реда на
тяхното класиране, и размера на средствата
от Механизма, които да бъдат предоставени
за всяко от тях;
2. списък на предложенията с прекратено
производство по чл. 15, ал. 10, т. 2;
3. списък с резервните предложения, които успешно са преминали оценяването, но
за които не достига финансиране, подредени
по реда на тяхното класиране;
4. списък на предложените за отхвърляне
предложения и основанието за отхвърлянето
им, включващ: предложения, включени в
списъка по чл. 15, ал. 3, които не са възразили пред ръководителя на структурата за
наблюдение и докладване, и предложения,
отхвърлени на техническа и финансова оценка, включително при невъзможност да бъде
извършена корекция на основание чл. 16, ал. 8
във връзка с чл. 16, ал. 9.
(2) Към оценителния доклад се прилагат:
1. списък на оттеглените по време на оценката предложения;
2. копие на заповедта за назначаване на
комисията по чл. 10, ал. 1 и на заповедите за
изменението є, ако има такива;
3. декларациите по чл. 13, ал. 4 и 9, ако
има такива;
4. разясненията, които са предоставяни на
кандидатите преди подаването на предложенията, както и кореспонденцията, водена с
кандидатите по време на оценителния процес;
5. оценителни листове от всеки етап на
оценката;
6. протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от участвалите в съответния
етап на оценка лица, по образец, утвърден от
ръководителя на структурата за наблюдение
и докладване.
(3) Докладът по ал. 1 се подписва от председателя, от секретаря, съответно от секретарите, и от всички членове на оценителната
комисия.
(4) Получаването на доклада по ал. 1 се
удостоверява с дата и подпис.
Чл. 19. (1) В 7-дневен срок от получаването
на оценителния доклад с приложените към
него документи ръководителят на структурата
за наблюдение и докладване:
1. одобрява доклада;
2. връща доклада за провеждане на оценяването и класирането от етапа, в който са
допуснати нарушения, когато те са отстраними,
и определя разумен срок за отстраняването им;
3. не одобрява доклада, когато в процедурата
са допуснати съществени нарушения, които
не могат да бъдат отстранени.
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(2) При одобрен оценителен доклад кандидатите от списъка по чл. 18, ал. 1, т. 1, а в
случаите по чл. 20, ал. 2 – и от списъка по
чл. 18, ал. 1, т. 3, се поканват да представят в
14-дневен срок доказателства, че отговарят на
изискванията за краен получател на средства
от Механизма, включително на изискванията
по чл. 6, посочени в условията за кандидатстване по чл. 5, ал. 1, т. 1, ако същите не са
приложени към формуляра за кандидатстване.
При установена обективна необходимост от
предоставяне на разяснения и/или допълнителни документи на кандидатите може да се
предостави еднократно допълнителен срок,
но не по-дълъг от 14 дни.
(3) Ръководителят на структурата за наблюдение и докладване прекратява процедурата:
1. в случаите по ал. 1, т. 3;
2. когато няма постъпили в срок предложения или всички подадени предложения са
оттеглени;
3. при спиране на финансирането по съответната инвестиция от Плана за възстановяване и устойчивост или част от нея.
Чл. 20. (1) В 7-дневен срок от одобряването на оценителния доклад, съответно от
представянето на доказателствата по чл. 19,
ал. 2, ръководителят на структурата за наблюдение и докладване издава решение за
предоставяне на средства от Механизма по
всяко предложение, включено в списъка по
чл. 18, ал. 1, т. 1.
(2) При остатъчен финансов ресурс средства
от Механизма могат да бъдат предоставени и
за предложения от списъка по чл. 18, ал. 1,
т. 3 по реда на тяхното класиране.
Чл. 21. Ръководителят на структурата за
наблюдение и докладване издава мотивирано
решение, с което отказва предоставянето на
средства от Механизма в 10-дневен срок от
одобряването на оценителния доклад, съответно от изтичането на срока по чл. 19, ал. 2:
1. за всяко предложение, включено в списъка по чл. 18, ал. 1, т. 4;
2. за предложение, включено в списъка по
чл. 18, ал. 1, т. 1, съответно по чл. 18, ал. 1,
т. 3 – при несъгласие на кандидата да сключи
договор;
3. на кандидат, който не отговаря на изискванията за краен получател на средства
от Механизма или не е представил в срок
доказателства за това;
4. за предложения, при които се установи,
че не е спазена забраната за кумулативно
предоставяне и за двойно финансиране по
чл. 191 от Регламент (ЕС) 2018/1046;
5. за предложения, при които държавната
помощ е недопустима или се надхвърля прагът
на допустимата държавна помощ или установените в акт на Европейския съюз прагове за
минимална помощ.
Чл. 22. При процедурата по чл. 3, ал. 2,
т. 2 средствата се предоставят на конкретни
крайни получатели, определени за изпълнение
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на инвестиция в Плана за възстановяване и
устойчивост или в друг документ, одобрен
с решение на Министерския съвет или с
решение на съответния ресорен министър,
или на кандидати, получили висока оценка
„над праговете“ от Европейската комисия, но
неполучили европейско финансиране.
Чл. 23. (1) Поканата за участие в процедура
чрез директно предоставяне се изпраща на
конкретните крайни получатели по чл. 22 и
се публикува в информационната система
за Механизма и на интернет страницата на
структурата за наблюдение и докладване.
(2) В поканата се посочват условията за получаване на средства от Механизма и условията
за изпълнение на инвестицията, утвърдени от
ръководителя на структурата за наблюдение и
докладване в съответствие с одобрения План
за възстановяване и устойчивост.
Чл. 24. (1) Кандидатите подават по образец
към структурата за наблюдение и докладване
чрез информационната система за Механизма
предложение за изпълнение на инвестицията.
(2) Предложенията се оценяват за съответствие с условията, посочени в поканата.
(3) Оцен яването на предложени ята се
извършва в срок до един месец от крайния
срок за подаването им.
(4) При установяване на нередовности,
непълноти или несъответствия в предложението структурата за наблюдение и докладване
изпраща на конкретни я краен полу чател
уведомление за установените нередовности,
непълноти или несъответствия и определя
разумен срок за тяхното отстраняване, който
не може да бъде по-кратък от една седмица.
Уведомлението съдържа и информация, че
неотстраняването им в срок може да доведе
до прекратяване на производството по отношение на конкретния краен получател. Срокът
по ал. 3 спира да тече до датата на тяхното
отстраняване.
(5) Оценяването се извършва по реда, определен в поканата. Задължително подлежат
на оценка административният, финансовият и
оперативният капацитет на конкретния краен получател за изпълнение на съответната
инвестиция.
(6) Лицата, които извършват оценката на
предложенията, трябва да притежават необходимата квалификация и професионална
компетентност за изпълнение на задачите,
да спазват изискванията по чл. 13, ал. 2 и да
отговарят на изискванията на чл. 13, ал. 3.
Чл. 25. При наличие на положителен резултат от оценяването на предложението на
крайния получател ръководителят на структурата за наблюдение и докладване в едноседмичен срок от приключване на оценяването
взема решение за предоставяне на средства
от Механизма за одобрените предложения.
Чл. 26. (1) Ръководителят на структурата за
наблюдение и докладване прекратява проце-

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

дура чрез директно предоставяне на средства
от Механизма:
1. когато няма постъпили предложения в
определения краен срок за подаване или когато
всички подадени предложения са оттеглени;
2. при спиране на финансирането по съответната инвестиция от Плана за възстановяване и устойчивост или по част от нея.
(2) Извън случаите по ал. 1 процедура чрез
директно предоставяне на средства от Механизма може да бъде прекратена и по отношение на конкретен краен получател, който не
отстрани в срок нередовност, непълнота или
несъответствие с изискванията или откаже
да сключи договор в срока по чл. 27, ал. 1.
(3) Когато не е определен краен срок за
подаване, ръководителят на структурата за
наблюдение и докладване може да прекрати
приемането на предложения, в случай че
общата стойност на одобрените предложения
надхвърля финансовия ресурс по процедурата.
Чл. 27. (1) В срок до 15 работни дни от
влизането в сила на решението за предоставяне на средства от Плана ръководителят
на структурата за наблюдение и докладване
сключва договор за финансиране с крайния
получател, съответно издава заповед със задължително включване на:
1. наименование и седалище на адресата – краен получател на средствата;
2. наименование, стойност, основни дейност и, ин дикатори, период и срокове за
изпълнение на инвестицията, за която се
предоставят средствата;
3. максимален размер на средствата по
инвестицията, по която те се предоставят;
4. конкретизация на условията за изпълнение на инвестицията;
5. етапи и цели;
6. когато е приложимо – информация, че
средствата имат характер на допустима държавна или минимална помощ, с посочване
на акта на Европейския съюз, съгласно който
се предоставя или одобрява.
(2) Одобреното предложение за изпълнение
на инвестиция и документите по чл. 5, ал. 1
или поканата по чл. 23 в частта, определяща
условията за изпълнение, са неразделна част
от договора.
Чл. 28. (1) Сключеният договор за финансиране, съответно заповедта, включително
одобрената инвестиция, може да бъде изменян
и/или допълван в следните случаи:
1. по инициатива на структурата за наблюдение и докладване или по искане на крайния
получател на средства от Механизма, когато
това се основава на свързани с процедурата
промени в правото на Европейския съюз и/
или българското законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво,
произтичаща от Плана за възстановяване и
устойчивост или друг стратегически документ,
или при изменение на Плана;
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2. по мотивирано искане на крайния получател извън случаите по т. 1, което:
a) не засяга основната цел на одобреното
предложение или не променя предназначението на подпомаганите активи;
б) не води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията, посочени в условията
по чл. 5, ал. 1 или в поканата по чл. 23;
в) не би поставило под въпрос сключването на този договор, съответно условията,
при които същият би бил сключен, или не
би било в противоречие с равнопоставеното
третиране на кандидатите за финансиране
от Механизма;
г) не води до несъответствие с критериите
за оценка, по които предложението е било
оценено, съгласно условията по чл. 5, ал. 1
или поканата по чл. 23.
(2) Когато не е възможно да бъде приведен
в съответствие с промяната по ал. 1, т. 1,
както и при несъгласие на другата страна с
нея, договорът, съответно заповедта, може да
бъде едностранно прекратен.
(3) Ръководителят на структурата за наблюдение и докладване може едностранно да
прекрати договора, съответно заповедта, за да
предотврати или отстрани тежки последици
за обществения интерес или при установена
с влязъл в сила акт на компетентен орган
измама, корупция или конфликт на интереси.
(4) Договорът се прекратява при изтичането
на предвидените в него срокове за изпълнение
и уреждане на отношенията между страните.
Ч л. 29. С т ру к т у рата за набл юден ие и
докладв ане може да проведе информационна
кампания за потенциалните крайни получатели на средства от Механизма в рамките на
30 дни от датата на публикуването на информацията за откриване на процедура.
Чл. 30. (1) Комуникацията между кандидатите и структурата за наблюдение и докладване
във връзка с предоставянето на средства от
Механизма се осъществява по електронен
път посредством информационната система
за Механизма.
(2) Решенията по чл. 19, ал. 3, чл. 20, чл. 21,
чл. 25 и чл. 26 се публикуват на интернет
страницата на структурата за наблюдение и
докладване и в информационната система за
Механизма.
(3) До 14 дни от датата на сключване на договор за финансиране на интернет страницата
на структурата за наблюдение и докладване
и в информационната система за Механизма
се публикува информация относно предложението за изпълнение на инвестиция и предоставените по него средства от Механизма.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се публикува
при съобразяване с изискванията на Закона
за защита на личните данни.
Чл. 31. До 14 дни от датата на сключването на договора за предоставяне на средства
от Механизма структурата за наблюдение и
докладване организира информационна сре-
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ща с крайните получатели и/или публикува
Ръководство за изпълнение на инвестициите
за запознаване с изискванията за изпълнение
на инвестициите по съответната процедура, с
изключение на случаите, в които получателят
изрично е заявил, че няма да се възползва от
тази възможност.
Чл. 32. Административните актове, издадени в производствата по това постановление,
се оспорват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Допълващо финансиране“ е финансирането с източник, различен от средствата по
Механизма за възстановяване и устойчивост,
отнасящо се за конкретна инвестиция в Плана
за възстановяване и устойчивост и формиращо
общата є стойност.
2. „Кандидати за средства от Механизма
за възстановяване и устойчивост“ са всички
физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за средства от
Механизма за възстановяване и устойчивост
чрез подаване на предложение за изпълнение
на инвестиция.
3. „Краен получател“ по смисъла на постановлението е кандидат за средства от
Механизма за възстановяване и устойчивост,
чието предложение за изпълнение на инвестиция е одобрено с решение на ръководителя
на структурата за наблюдение и докладване в
резултат на извършена процедура чрез подбор
или чрез директно предоставяне на средства
по това постановление и с когото е сключен
договор или е издадена заповед за предоставяне на средства от Механизма.
4. „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ е етап от оценяването на предложението за изпълнение на
инвестиция, при който се извършва проверка
относно формалното съответствие на предложението и на допустимостта на кандидатите
и заявените дейности.
5. „Партньори на кандидатите за средства
от Механизма за възстановяване и устойчивост“ са всички физически и юридически
лица и техни обединения, които участват
съвместно с кандидата в подготовката и/или
техническото изпълнение на инвестицията или
на предварително заявени във формуляра за
кандидатстване дейности от инвестицията и
разходват средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.
6. „Ръководител на структура за наблюдение
и докладване“ е ръководителят на структурата по т. 7. Правомощията на ръководител
на структура за наблюдение и докладване по
това постановление може да се упражняват
и от овластено от него лице.
7. „Структура за наблюдение и докладване“
е определено звено в министерство, друго
ведомство от централната администрация на
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изпълнителната власт или определено негово
звено, което отговаря за подбора, в случаите,
в които е предвиден такъв, за договарянето
на финансиране с крайни полу чатели, за
обобщаването на финансовата и техническ а
информация и за осъществяването на контрол
върху финансовото и техническо изпълнение
на инвестициите, реализирани в рамките на
споразумение с Министерството на финансите.
8. „Техническа и финансова оценка“ е
оценка по същество на предложенията за изпълнение на инвестиции, която се извършва
в съответствие с критериите за оценка на
инвестициите.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове
във връзка с чл. 22 от Регламент (ЕС) 2021/241
на Европейския парламент и на Съвета от
12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм
за възстановяване и устойчивост.
Министър-председател:
Кирил Петков
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
3518

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115
ОТ 8 ЮНИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Българската агенция за инвестиции, приет с
Постановление № 105 на Министерския съвет
от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 32 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 82 от 2015 г.), се правят следните
изменения:
1. Навсякъде думите „министъра на икономиката“ и „Министерството на икономиката“ се заменят съответно с „министъра на
иновациите и растежа“ и „Министерството
на иновациите и растежа“.
2. В чл. 16, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. поддържа контакти със службите по
търговско-икономическите въпроси към Министерството на икономиката и индустрията
чрез началника на кабинета на министъра
на икономиката и индустрията, както и с
дипломатическите и консулските представителства на Република България зад граница,
с чуждестранни търговски и дипломатически
представителства в Република България, с
международни организации и с финансови
институции за идентифициране на потенциални инвеститори;“.
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с
Постановление № 221 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.; изм. и
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доп., бр. 20 и 93 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г.,
бр. 24 и 62 от 2013 г., бр. 2, 36 и 94 от 2014 г.,
бр. 40 и 88 от 2015 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 41
и 70 от 2018 г., бр. 83 от 2019 г., бр. 95 от
2020 г. и бр. 24 от 2021 г.), навсякъде думите
„министърът на икономиката“, „министъра на
икономиката“ и „Министерството на икономиката“ се заменят съответно с „министърът
на иновациите и растежа“, „министъра на
иновациите и растежа“ и „Министерството
на иновациите и растежа“.
§ 3. В Постановление № 226 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на показатели
за определяне на изследователските висши
училища и условията и реда за актуализиране на Списъка на изследователските висши
училища (ДВ, бр. 58 от 2021 г.), в чл. 4, ал. 1
думите „Министерството на икономиката“ се
заменят с „Министерството на иновациите и
растежа“, а думите „на Държавната агенция за
научни изследвания и иновации“ се заличават.
§ 4. В Правилника за организацията и
дейността на Националния съвет за наука и
иновации, приет с Постановление № 105 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 48
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 93
от 2009 г., бр. 44 и 62 от 2013 г. и бр. 40 от
2015 г.), в чл. 4 думите „Министерството на
икономиката“ се заменят с „Министерството
на иновациите и растежа“.
§ 5. В Постановление № 116 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Съвет
за интелигентен растеж (обн., ДВ, бр. 36 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2016 г., бр. 30 от
2017 г. и бр. 36 от 2022 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 3:
а) в ал. 3 думите „Министерството на
икономиката“ се заменят с „Министерството
на иновациите и растежа“, думите „Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“
и думите „Министерството на земеделието и
храните“ се заменят с „Министерството на
земеделието“;
б) в ал. 4 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на иновациите
и растежа“.
2. В чл. 10 думите „дирекция „Икономически политики за насърчаване“ на Министерството на икономиката“ се заменят с „дирекция
„Политики и анализи“ на Министерството на
иновациите и растежа“.
§ 6. В Постановление № 234 на Министерския съвет от 2011 г. за политиката на Репуб
лика България на участие в международното
сътрудничество за развитие (обн., ДВ, бр. 61
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 6 и 62 от 2013 г.,
бр. 40 и 97 от 2014 г., бр. 41 от 2016 г. и бр. 36
от 2022 г.), в чл. 9, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2, буква „в“ думите „заместникминистър на икономиката и енергетиката“
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се заменят със „заместник-министър на икономиката и индустрията“.
2. В т. 3:
а) в буква „а“ думите „заместник-министър
на икономиката и енергетиката“ се заменят
със „заместник-министър на икономиката и
индустрията“;
б) създава се нова буква „р“:
„р) заместник-министър на иновациите и
растежа“.
§ 7. В Постановление № 179 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на
механизма за верифициране на разходите и
изплащане на безвъзмездна финансова помощ
по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 64 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 95 от 2010 г., бр. 62 и 65 от
2013 г., бр. 76 и 101 от 2014 г. и бр. 36 от 2022 г.),
в § 4 от заключителните разпоредби думите
„министъра на икономиката“ и „заместник
министър-председателя по демографската и
социалната политика и министър на труда и
социалната политика“ се заменят съответно
с „министъра на иновациите и растежа“ и
„министъра на труда и социалната пилитика“.
§ 8. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по
въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от
2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4,
5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от
2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76,
94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., бр. 36 и
79 от 2016 г., бр. 7, 12 и 39 от 2017 г., бр. 3 от
2019 г., бр. 41 от 2021 г. и бр. 36 от 2022 г.) се
правят следните изменения:
1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1:
а) в т. 2 думите „министърът на икономиката“ се заменят с „министърът на икономиката
и индустрията“;
б) в т. 5 думите „заместник министър-председателят по икономическите и социалните
политики и министър на труда и социалната
политика“ се заменят с „министърът на труда
и социалната политика“;
в) точка 6 се изменя така:
„6. Съвет по конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания
и космическо пространство) – министърът
на икономиката и индустрията, министърът
на образованието и науката и министърът на
иновациите и растежа.“
2. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 2, в
колона „Наименование/водещо ведомство“:
а) на редове „Работна група № 1“, „Работна
група № 3“, „Работна група № 15“, „Работна
група № 21“ и „Работна група № 25“ думите
„Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката и
индустрията“;
б) на ред „Работна група № 35“ думите
„Министерството на икономиката“ се заменят
с „Министерството на иновациите и растежа“.
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§ 9. В Правилника за прилагане на Закона
за чужденците в Република България, приет с
Постановление № 179 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 41, 62, 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от
2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г., бр. 79 от 2016 г.,
бр. 51 и 81 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 27,
47 и 93 от 2019 г., бр. 57 от 2021 г. и бр. 36 от
2022 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 44, ал. 6 думите „министъра на
икономиката“ се заменят с „министъра на
иновациите и растежа“.
2. Навсякъде думите „Министерството на
икономиката“ се заменят с „Министерството
на иновациите и растежа“.
§ 10. В Постановление № 462 на Министерския съвет от 1997 г. за създаване на
Междуведомствена комисия по космически
изследвания (обн., ДВ, бр. 122 от 1997 г.;
изм. и доп., бр. 107 от 2000 г., бр. 61 и 96 от
2005 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 40 от 2015 г.), в
приложението към чл. 1 се правят следните
изменения:
1. Думите „заместник-министър на икономиката“ се заменят със „заместник-министър
на иновациите и растежа“.
2. Думите „заместник-министър на земеделието и горите“ се заменят със „заместникминистър на земеделието“.
3. Думите „заместник-министър на културата и туризма“ се заменят със „заместникминистър на културата“.
4. Думите „директорът на Института за
космически изследвания към Българската
академия на науките“ се заменят с „директорът на Института за космически изследвания
и технологии към Българската академия на
науките“.
5. Думите „председателят на Държавна
агенция „Гражданска защита“ се заменят с
„директорът на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“.
§ 11. В Постановление № 297 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския
съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 95 от 2020 г.), в § 35
от преходните и заключителните разпоредби
думите „Министерството на икономиката“ се
заменят с „Министерството на иновациите и
растежа“.
Заключителна разпоредба
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
3519
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-273 от 10 март 2021 г. за приемане
на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 23 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 таблица № 1 се изменя така:

№

Професионално направление/
специалност

Образователно-квалификационна
степен

„Таблица № 1

Форма на
обучение

Срок на
обучение
в години

Статут

редовна

4

курсант

задочна

5

студент

Съвместно
обучение с

9.1. Национална сигурност
Противодействие на престъп1. ността и опазване на обществения ред

бакалавър

2. Гранична полиция

бакалавър

редовна

4

курсант

Защита на националната сигурност

магистър

задочна

1,5

студент

Стратегическо ръководство и
4. управление на сигурността и
обществения ред

магистър

задочна

1,5

студент

Пси холог и ч но под пома га не
5. на оперативно-издирвателната
дейност

магистър

задочна

1,5

студент

6. Защита правата на човека

магистър

задочна

1

студент

ВСУ „Черноризец Храбър“

магистър

задочна

1

студент

ВСУ „Черноризец Храбър“

бакалавър

задочна

4

студент

магистър

задочна

1,5

студент

редовна

4

курсант

задочна

5

студент

задочна

1,5

студент

задочна

2,5

студент

3.

7.

Противодействие на киберпрестъпността
3.7. Администрация и управление

8. Публична администрация
5.7 Архитектура, строителство
и геодезия

бакалавър
9.

Пожарна и аварийна безопасност
магистър

10.

Управление при кризи от хуманитарен характер

магистър

задочна

1,5

студент

МИ – МВР

11.

Безопасност на пътното движение

магистър

задочна

1,5

студент

УАСГ

Уп ра влен ие и оп т и м иза ц и я
на инвестиционни проекти в
12.
строителството чрез строително-информационни модели

магистър

редовна

1

студент

УАСГ

“
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§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „субсидирани от
държавата“ се добавя „или срещу заплащане
по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ от ЗВО“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Приемането за обучение в АМВР за
придобиване на ОКС „магистър“ по специалностите „Управление при кризи от хуманитарен характер“, „Безопасност на пътното
движение“ и „Управление и оптимизация на
инвестиционни проекти в строителството
чрез строително-информационни модели“ се
извършва чрез класиране с балообразуващи
оценки от диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето
образование.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Приемането за обучение в АМВР за
придобиване на ОКС „магистър“ по специалностите „Защита на националната сигурност“,
„Стратегическо ръководство и управление на
сигурността и обществения ред“, „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“, „Защита правата на човека“,
„Противодействие на киберпрестъпността“,
„Публична администрация“, „Пожарна и аварийна безопасност“ със срок на обучение 1,5
години и „Пожарна и аварийна безопасност“
със срок на обучение 2,5 години се извършва
чрез класиране с балообразуващи оценки от
диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование
и след полагане на конкурсен изпит – тест.“
4. Досегашните ал. 4 – 6 стават съответно
ал. 5 – 7.
§ 3. В чл. 20, ал. 1 основният текст се
изменя така:
„(1) Кандидатите за студенти в задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата,
и обучение срещу заплащане по реда на чл. 9,
ал. 3, т. 6, буква „б“ от ЗВО могат да бъдат:“.
§ 4. В чл. 21 основният текст се изменя
така:
„Чл. 21. Кандидатите за студенти в задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата, и обучение срещу заплащане по реда на
чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ от ЗВО подават до
ректора на АМВР чрез ръководителите на
структурите по чл. 37 от ЗМВР или съответните ръководители на ведомства следните
документи:“.
§ 5. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „2,5 години“ се
добавя „и по специалностите „Управление
при кризи от хуманитарен характер“ и „Управление и оптимизация на инвестиционни
проекти в строителството чрез строителноинформационни модели“.
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2. В ал. 4 след думите „Защита на националната сигурност“ се поставя запетая, съюзът
„и“ се заличава, а след думите „Психологично
подпомагане на оперативно-издирвателната
дейност“ се добавя „и „Противодействие на
киберпрестъпността“.
3. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Кандидатите за студенти по специалността „Защита правата на човека“ трябва да
притежават ОКС не по-ниска от „бакалавър“
по специалности в професионалните направления от областите на висшето образование
„Сигурност и отбрана“ или „Социални, стопански и правни науки“.
(6) Кандидатите за студенти по специалността „Безопасност на пътното движение“
трябва да притежават ОКС не по-ниска от
„бакалавър“ по специалности в професионалните направления от областите на висшето
образование „Технически науки“ или „Сигурност и отбрана“.“
4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 6. В чл. 23 основният текст се изменя така:
„Чл. 23. Кандидатите за студенти за субсидирано от държавата обучение подават до
ректора на АМВР чрез ръководителите на
структурите по чл. 37 от ЗМВР или съответните ръководители на ведомства следните
документи:“.
§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „в задочна
форма на“ се заменят със „за“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. о т говаря т на услови я та на ч л. 22,
ал. 2 – 6, ал. 7, т. 1 и ал. 8.“
§ 8. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 3:
а) в основния текст думите „в дипломите
за средно образование няма оценки от успешно положени“ се заменят с „дипломите
за средно образование са издадени преди
въвеждането на“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния
изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите
по български език и литература;“.
2. В ал. 4:
а) в основния текст думите „в дипломите
за средно образование няма оценки от успешно положени“ се заменят с „дипломите
за средно образование са издадени преди
въвеждането на“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния
изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите
по български език и литература;“.
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§ 9. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се отменя;
б) досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 2 и 3.
2. В ал. 2:
а) точка 2 се отменя;
б) досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 2 и 3.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато дипломата на кандидат по ал. 1
или 2 е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити, за балообразуваща
се взема оценката от зрелостния изпит по
български език и литература или от зрелостния
изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите
по български език и литература.“
§ 10. В чл. 35 думите „субсидирано от
държавата“, запетаята преди тях и запетаята
след тях се заличават.
§ 11. В чл. 36, ал. 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите за студенти за придобива
не на ОКС „магистър“ по специалностите
„Защита на националната сигурност“, „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“, „Психологично
подпомагане на оперативно-издирвателната
дейност“, „Защита правата на човека“, „Противодействие на киберпрестъпността“, „Публична администрация“, „Пожарна и аварийна
безопасност“ със срок на обучение 1,5 години
и „Пожарна и аварийна безопасност“ със срок
на обучение 2,5 години полагат конкурсен
изпит – тест за съответното професионално
направление.“
§ 12. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Кандидатите за студенти за
обучение в ОКС „магистър“ по специално-
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стите „Защита на националната сигурност“,
„Стратегическо ръководство и управление на
сигурността и обществения ред“, „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“, „Защита правата на човека“,
„Противодействие на киберпрестъпността“,
„Публична администрация“, „Пожарна и аварийна безопасност“ със срок на обучение 1,5
години и „Пожарна и аварийна безопасност“
със срок на обучение 2,5 години се класират
по бал, получен като сбор от:
1. среден успех от семестриалните изпити
от дипломата за ОКС „бакалавър“ или „магистър“;
2. среден успех от държавните изпити или
успеха от дипломната работа;
3. удвоената оценка от теста.
(2) Кандидатите за студенти за обучение в
ОКС „магистър“ по специалностите „Управ
ление при кризи от хуманитарен характер“,
„Безопасност на пътното движение“ и „Управление и оптимизация на инвестиционни
проекти в строителството чрез строителноинформационни модели“ се класират по бал,
получен като сбор от:
1. среден успех от семестриалните изпити
от дипломата за ОКС „бакалавър“ или „магистър“;
2. среден успех от държавните изпити или
успеха от дипломната работа.
(3) Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал по
специалности и се прилагат правилата по
чл. 29, ал. 3.“
§ 13. В чл. 43, ал. 1 думите „в задочна
форма на обучение“ се заличават.
§ 14. Приложение № 8 към чл. 21, т. 1 се
изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 21, т. 1

СТУДЕНТ – „БАКАЛАВЪР“ задочна форма на обучение

………………………….
№ от СИОУП на АМВР

оценки от дипломата за средно образование

общ успех от дипломата ……………………………
оценка по БЕЛ………………………………………..

оценки от конкурсните изпити

тест по ..............................................................
тест по ..............................................................
тест по ..............................................................

оценка по история........................................................
оценка по математика……………………………….

...................................
ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ЕГН: …………………………………
ОДМВР/СДВР(РУП)..………………………......

- мъж
- жена

ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР

- държавен служител
- ЛРТП

ЧРЕЗ
ДИРЕКТОРА НА

оценка по история........................................................
оценка по математика……………………………….
С Т Р.
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ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ЕГН: …………………………………
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ОДМВР/СДВР(РУП)..………………………......

- мъж
- жена

ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР

- държавен служител
- ЛРТП

ЧРЕЗ
ДИРЕКТОРА НА

(слага се кръстче)

....................................................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ……………………………………………………………………………………………………….,
роден(а) на …………………………… в гр./с. .……………………….………..……………......…..,
лична карта № ………………………, издадена на …….………..…. от …………...……………....,
постоянен адрес ………………………………………………………………………….....................,
дом. тел. …………….……………, сл. тел. ………….………, моб. тел. ……………………….....
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат
за студент задочна форма на обучение в специалностите:
Специалност

Студент, субсидиран от
държавата

Студент
по чл. 9, ал. 3,
т. 6, буква „б“ от ЗВО

ППООР
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Прилагам следните документи:
1. Диплома за завършено средно образование - оригинал или нотариално/официално заверено
копие.
2. Удостоверение за настояща служба в МВР.
3. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.

Подпис: ………………....“

§ 15. В приложение № 9 към чл. 22, ал. 5, т. 2, § 3, т. 4 думите „чл. 22, ал. 5, т. 2“ се заменят
с „чл. 22, ал. 7, т. 2“.
§ 16. Приложение № 10 към чл. 23, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 23, т. 1
СТУДЕНТ – „МАГИСТЪР“

………………………….
№ от СИОУП на АМВР

оценки от дипломата за висше образование

среден успех от курса на обучението за
придобиване на висше образование

...................................
среден успех от държавния(ите) изпит(и) и/или
дипломната работа
...................................

оценки от конкурсните изпити
тест по .................................................................................................
тест по ..................................................................................................
тест по .................................................................................................
тест по ..................................................................................................
....................................

ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР
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ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР

ЕГН: …………………………………

- мъж
- жена

(слага се кръстче)

ЗАЯВЛЕНИЕ
от …………………………………………………………………….……………………..…..…….…,
роден(а) на ………………………… в гр./с. ..……………………….………………………........…..,
лична карта № ………………, издадена на ………………..…… от ………..…………….…...........,
постоянен адрес ………………………………………………………………………………..............,
дом. тел. …………………, сл. тел. ………...….………., моб. тел. ………….……….……….…......
Притежавам образователно-квалификационна степен .......…………………......................…….....
по специалността ………………………………………………………………………………........…
и диплома за висше образование № ………………………………………………………….........….
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат
за студент в специалностите:

Специалност

Форма на
обучение

ЗНС

задочна

СРУСОР

задочна

ППОИД

задочна

ЗПЧ

задочна

ПКП

задочна

ПА

задочна

ПАБ

задочна

УКХХ

задочна

БПД

задочна

УОИПССИМ

редовна

Поредност на желанията
Студент, субсидиран от
държавата

Студент по
чл. 21, ал. 3 от ЗВО

Прилагам следните документи:
1. Диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита ОКС на висшето
образование.
2. Удостоверение за настояща служба в МВР.
3. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер по местоживеене (студенти по чл. 21,
ал. 3 от ЗВО).
4. Медицинско свидетелство (студенти по чл. 21, ал. 3 от ЗВО).
5. Декларация приложение № 7 (студенти по чл. 21, ал. 3 от ЗВО).
6. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.		

3450

Подпис: ………………..“
Министър:
Бойко Рашков
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 11
от 23 май 2022 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Работник в заведенията за хранене и
развлечения“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
811090 „Работник в заведенията за хранене и
развлечения“ от област на образование „Услуги
за личността“ и професионално направление
811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ 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 к ва лификаци я
по професията 811090 „Работник в заведенията за хранене и развлечения“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на първа
степен на професионална квалификация за
специалностите 8110901 „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията
за хранене и развлечения“ и 8110902 „Работник в обслужване на заведения за хранене
и развлечения“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 1 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.
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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
811090 „Работник в заведенията за хранене и
развлечения“ включва общата, отрасловата и
специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности,
които гарантират на обучаемия възможността
за упражняване на професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби

Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт

§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2022/2023 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професиона лна
квалификация по професията в системата
на у чилищното образование до у чебната
2021/2022 г. включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове
и учебните програми, които са действали при
постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование и
отменя Наредба № 16 от 2007 г. за придобиване
на квалификация по професията „Работник в
заведенията за хранене и развлечения“ (ДВ,
бр. 20 от 2008 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.

Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към

Министър:
Николай Денков
Приложение
към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Работник
в заведенията за хранене и развлечения“
Професионално направление:
811

Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Наименование на професията:
811090

Работник в заведенията за хранене и развлечения
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Степен на профе- Ниво по Националната Ниво по Европейската
сионална квали- квалификационна рамка квалификационна рамка
фикация
(НКР)
(ЕКР)

Работник в производс т во т о на к ул и нарн и
8110901
изделия в заведенията
за хранене и развлечения

Първа

2

2

Работник в обслужване
8110902 на заведения за хранене
и развлечения

Първа

2

2

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 първа степен на професионална квалификация по професията
„Работник в заведенията за хранене и развлечения“ 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 № РД09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед
№ РД- 09-4493 от 18.11.2021 г.) изискванията за
входящото минимално образователно равнище
към кандидатите са:
• за ученици – завършено основно образование;
• за лица, навършили 16 г. – завършен
начален етап на основното образование или
успешно завършен ку рс за ограмотяване,
организиран от у чилища в системата на
предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на
заетостта или на Закона за предучилищното
и училищното образование, или валидирани
компетентности за начален етап на основно
образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от Закона за
предучилищното и училищното образование,
а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по
част от професията;
• за ученици със специални образователни
потребности и за лица, навършили 16 години,
с увреждания – завършен VII клас.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията 811090 „Работник в заведенията за
хранене и развлечения“ – първа степен на
професионална квалификация, или по част
от нея чрез валидиране на придобити с неформално 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.)
Работникът в заведенията за хранене и
развлечения (ЗХР) със специалност „Работник
в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ съдейства
при приемането на хранителни продукти,
оказва съдействие при съхранението на хранителни продукти и полуфабрикати, като спазва
санитарно-хигиенните изисквания за работа
в ЗХР. Извършва предварителна обработка
на хранителни продукти и полуфабрикати в
съответствие с предварително поставените
му задачи. Изпълнява възложените му задачи и рутинни дейности при приготвяне и
реализация на кулинарни изделия. Подрежда
и почиства производствени и складови помещения, машини, оборудване. Съдейства
при измиването на съдове и инвентар, като
спазва санитарно-хигиенните изисквания и
предварителните указания.
Спазва всички нормативни изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд,
както и изискванията за безопасност на храните (HACCP – процедури и инструкции).
Работникът в производството на кулинарни
изделия в заведенията за хранене и развлечения в работата си използва хранителни
продукти, полуфабрикати, транспортни опаковки, амбалаж, измервателни уреди, хладилни
съоръжения, складово обзавеждане, колички.
Работи с машини за предварителна обработка
на хранителни продукти, електроотоплителни
апарати, съоръжения за поддържане температурата на ястията. Използва кухненски инвентар: кухненски съдове и прибори, инструменти
за ръчно почистване и нарязване, трапезни
съдове, приспособления за дозиране и офор-
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мяне на кулинарни изделия. Спазва указанията от рецептури и инструкции за безопасна
работа, работи с машини и инструменти за
почистване и измиване, миещи, почистващи
и дезинфекционни средства и използва лични
предпазни средства.
Работникът в заведенията за хранене и
развлечения (ЗХР) със специалност „Работник в обслужването в заведения за хранене
и развлечения“ съдейства при приемането
на хранителни продукти и напитки, оказва
съдействие при съхранението на хранителни
продукти, полуфабрикати и напитки, като
спазва санитарно-х игиенните изиск вани я
за работа в ЗХР. Изпълнява възложените
му задачи от дейностите по подготовка за
работа с клиенти, като зарежда хладилните
съоръжения в бюфета с напитки и хранителни
продукти, зарежда и пуска в експлоатация
ледогенератори, отоплители за чинии, рекламни витрини. Зарежда търговската зала
и сервитьорския офис със сервизи, прибори,
покривки, салфетки, вази, цветя, пепелници,
съдове за подправки. Изпълнява рутинни
дейности в процеса на обслужване на гостите.
Спазва всички нормативни изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд.
Спазва нормативните изисквания за безопасност на храните (HACCP – процедури и
инструкции).
Работ ник ът в обсл у ж ванет о в заведения за хранене и развлечения в работата
си използва хранителни продукти, ястия,
напитки, транспортни опаковки, амбалаж,
измервателни уреди, средства за вътрешен
транспорт, хладилни съоръжения, складово
обзавеждане. Използва също сервитьорски
табли и колички, трапезни съдове и чаши,
комплектен прибор, носи работно облекло
и лични предпазни средства.
Работникът в заведенията за хранене и
развлечения (ЗХР) трябва да притежава отговорност, прецизност, оперативност, организираност, умения за работа в екип, сръчност и
концентрация на вниманието. Той трябва да
притежава качества като самоконтрол, естетически усет, точност и дисциплинираност.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията
„Работник в заведенията за хранене и развлечения“, могат да продължат обучението си
по професии от професионално направление
„Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“,
като обучението по общата задължителна
професионална подготовка, единна за всички
професионални направления, и отрасловата
задължителна професионална подготовка по
професионално направление „Хотелиерство,
ресторантьорство и кетъринг“ се зачита.
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При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават.
Професионалното обучение може да продължи както в практиката на място, така и
извън ЗХР чрез участия в периодични курсове,
семинари, изложения, обмяна на опит и др.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и
доп. със Заповед № РД-01-42 от 11.02.2022 г.
Придобилите първа степен на квалификация по професията „Работник в заведенията за хранене и развлечения“ могат да
постъпват на работа на следните длъжности
(професии):
• 9 411 0002

Помощник кухня, заведение
за бързо хранене
• 9 412 0002
Помощник, кухня (без домашен)
• 9 412 0003
Работник, кухня
• 9 412 0001
Мияч, съдове (ръчно)
• 9 629 0013
Работник в ресторант
• 9 629 0014
Работник в бар,
както и на други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от
ученето (ЕРУ) и резултатите от учене (РУ)
по видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка –
единна за всички професии с първа степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Спазва разпоредбите за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
1.2. РУ Спазва изискванията за превантивна
дейност по опазване на околната среда
1.3. РУ Участва в 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 във фирмата
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
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ЕРУ по отраслова професионална подго
товка – единна за професиите от професи
онално направление „Хотелиерство, ресто
рантьорство и кетъринг“ – първа степен на
професионална квалификация
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
4.1. РУ Обработва информация и съдържание с ИКТ
4.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
ЕРУ 5. Организиране на работния процес
5.1. РУ Извършва предварителна подготовка
на работното място
5.2. РУ Участва в организирането на дейностите на работното място
5.3 РУ Отговорен е за качеството на работата си
ЕРУ 6. Комуникация и работа в екип
6.1. РУ Общува в работния екип
6.2. РУ Води ефективна комуникация
ЕРУ 7. Организация на услугите в заведения
за хранене и развлечения (ЗХР)
7.1. РУ Участва в предлагането на продукт
в ЗХР
7.2. РУ Съдейства при обслужване на гости
7.3. РУ Спазва установените стандарти за
качеството на услугата в ЗХР
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ЕРУ по специфична професионална подго
товка за специалност „Работник в производ
ството на кулинарни изделия в заведенията
за хранене и развлечения“ – първа степен на
професионална квалификация
ЕРУ 8. Работа с техническо оборудване и
обзавеждане за производство на кулинарна
продукция
8.1. РУ Използва техническо оборудване
8.2. РУ Участва в подготовката на производствения процес
ЕРУ 9. Кулинарна продукция
9.1. РУ Обработва продуктите
9.2 РУ Участва в приготвянето на ястия
9.3. РУ Съхранява готови ястия
ЕРУ по специфична професионална подго
товка за специалност „Работник в обслужване
в заведения за хранене и развлечения“ – първа
степен на професионална квалификация
ЕРУ 10. Работа с техническо оборудване
и обзавеждане в търговската зала
10.1. РУ Използва техническо оборудване
10.2. РУ Участва в подготовката на търговската зала
ЕРУ 11. Обслужване на гости
11.1. РУ Участва при комуникацията с гости
11.2 РУ Работи в екип при обслужването
на гости
11.3 РУ Работи с касови апарати и ресторантски/хотелски софтуер
3.2. Описание на ЕРУ

ЕРУ по обща професионална подготовка, единна за всички професии с първа степен на
професионална квалификация
ЕРУ 1
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Работник в заведенията за хранене и развлечения (ЗХР)
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 1.1:

Спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място

Знания

• П
 ознава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
• О писва основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
• Посочва основните мерки за защита и средствата за сигнализация
и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Познава правилата за работа в съответствие с изискванията и процедурите за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

Умения

• П
 рилага необходимите мерки за защита
• И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ
• И зползва различни видове пожарогасители
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Компетентности

• П
 оддържа работната среда в съответствие с хигиенните норми, като
работи с грижа за собственото си здраве и за живота и здравето на
другите работници
• И зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки
за осигуряване на безопасност и здраве при работа
• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2:

Спазва изискванията за превантивна дейност по опазване на околната
среда

Знания

• П
 ознава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
• О писва рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност
• И зброява основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни продукти

Умения

• Р
 азпознава опасни продукти
• С пазва изискванията за разделно събиране на отпадъци
• Прилага разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни продукти
• С ъхранява опасни продукти съгласно изискванията

Компетентности

• И
 зпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на околната среда

Резултат от учене 1.3:

Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

• Р
 азграничава основните рискови и аварийни ситуации
• Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• И зброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни
ситуации
• Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

• С
 пазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна без
опасност
• Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на
пожар и/или авария
• С пазва правилата за действия при възникване на авария
• О казва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

• У
 частва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и
аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Ус лови я за п ровеж да не на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• В ладее основни теоретични знания за:
– з дравословни и безопасни условия на труд на работното място
– п ревантивна дейност за опазване на околната среда
– овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на
пострадали
– з а работа в съответствие с изискванията и процедурите за осигуряване на аварийна безопасност
За средство 2:
• И збира подходящ тип поведение при зададените рискови ситуации
• В ярно и точно определя необходимите действия за оказване на
първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Работник в заведенията за хранене и развлечения (ЗХР)
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Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

• П
 ознава същността на пазарната икономика
• О писва ролята на държавата в пазарната икономика
• Посочва основните икономически субекти в бизнеса

Умения

• О
 риентира се относно функциите на различните икономически субекти
• О бяснява начина на функциониране на пазарната икономика

Компетентности

• С пособен е да обясни значението на пазарната икономика

Резултат от учене 2.2:

Познава основните характеристики на производствената дейност във
фирмата

Знания

• П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност

Умения

• О
 бяснява основни икономически понятия в контекста на дейността
на организацията
• Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си

Компетентности

• С
 пособен е да обясни икономическите принципи в контекста на
дейността на фирмата

Средства за оценяване:

Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на практически казус

Ус лови я за п ровеж да не на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

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

ЕРУ 3
Наименование на единицата: Предприемачество
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Работник в заведенията за хранене и развлечения (ЗХР)
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

• О
 писва същността на предприемачеството
• И зброява принципите на предприемаческата дейност
• Посочва видовете предприемачески умения

Умения

• П
 роучва предприемаческите процеси, свързани с професионалната
дейност
• О ткрива практически примери за успешно управление на дейността
на организацията

Компетентности

• С
 пособен е да предложи идеи за успешно изпълнение на трудовите
дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

• П
 осочва характеристиките на предприемаческото поведение
• И зрежда видовете предприемаческо поведение
• О писва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение

Умения

• П
 рилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
• И дентифицира нови пазарни възможности
• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на
работата
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Компетентности

• С
 пособен е да предложи решение за оптимизиране на трудовите
дейности

Средства за оценяване:

Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на практически казус

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Владее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ – първа степен на професионална
квалификация
ЕРУ 4
Наименование на единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
в професионалната дейност

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Работник в заведенията за хранене и развлечения (ЗХР)
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 4.1:

Обработва информация и съдържание с ИКТ

Знания

• И
 зброява интернет търсачки
• Познава начини за оценка на надеждността на информацията в
интернет
• О писва начините за съхраняване на цифрова информация (текст,
изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
• Посочва начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово
съдържание

Умения

• И
 зползва търсачка за намиране на информация
• С ъхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео,
уеб страници и др.)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

• Д
 емонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания

•
•
•
•

 зрежда доставчици на услугата електронна поща
И
И зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
Посочва доставчици на услуги за споделяне на файлове
Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения

•
•
•
•

 зползва електронна поща
И
И зползва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове онлайн
Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

• П
 осочва софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
• И зброява основните функции на софтуер за създаване и редакция
на просто цифрово съдържание

Умения

• С
 ъздава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици,
изображения)
• Редактира просто цифрово съдържание
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Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в
интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет
пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг
потребител по електронната поща

Ус лови я з а п ровеж да не на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време
За средство 2:
• Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 5
Наименование на единицата:

Организиране на работния процес

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Работник в заведенията за хранене и развлечения (ЗХР)
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 5.1:

Извършва предварителна подготовка на работното място

Знания

• И
 зрежда подготвителните дейности на работното място
• Познава видовете инструктаж за работа
• Посочва предназначението на личните и колективните предпазни
средства
• О писва хигиенните изисквания към персонала и работното място
в заведенията за хранене

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• С
 пособен е самостоятелно или в екип да подготви работното си
място, като спазва изискванията за ЗБУТ

Резултат от учене 5.2:

Участва в организирането на дейностите на работното място

Знания

• О
 писва основните работни процеси и дейности на работното място
• О писва организацията на работния процес в съответствие с поставените задачи
• Познава правилата за рационална организация на работното място
• И зброява възможни грешки от технологичен характер

Умения

• С
 пазва ЗБУТ
• О ткрива грешки от технологичен характер
• Уведомява съответното длъжностно лице или прекия си ръководител
при възникнал проблем
• Демонстрира правилна организация на работното място

Компетентности

• С
 пособен е самостоятелно да подготви и организира работното си
място с цел обезпечаване на качествено изпълнение на поставените
задачи при спазване на изискванията за ЗБУТ и санитарно-хигиенните изисквания

Резултат от учене 5.3:

Отговорен е за качеството на работата си

 ледва изискванията при подготовка на работното място
С
Подготвя работното си място
С пазва правилата за ЗБУТ
И зползва лични предпазни средства
С пазва хигиенните изисквания към персонала и работното място в
заведенията за хранене
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Знания

• И
 зброява трудови дейности, характерни за професията му
• Посочва изискванията за качествено изпълнение на трудовата си
дейност

Умения

• С
 пазва изискванията за качествено изпълнение на работата си
• Пряко участва в изграждането на етична работна среда
• П рилага качествените показатели при изпълнение на трудовите
задължения
• Работи в екип със служителите за качествено изпълнение на поставените задачи

Компетентности

• С
 пособен е да поеме отговорност за качествено изпълнение на трудовите си дейности

Средства за оценяване:

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

Ус лови я з а п ровеж да не на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира задълбочени знания
зацията за работа
За средство 2:
• Е фективно подготвя и организира
• Поставената задача е изпълнена
предварително зададеното за това

относно подготовката и органиработното място
самостоятелно и в рамките на
време

ЕРУ 6
Наименование на единицата:

Комуникация и работа в екип

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Работник в заведенията за хранене и развлечения (ЗХР)
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 6.1:

Общува в работния екип

Знания

• И
 зброява задълженията и отговорностите си
• Посочва отделните длъжности в екипа
• О писва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа

Умения

• И
 зпълнява задълженията и отговорностите си
• С пазва йерархията в екипа
• О съществява комуникация в екипа

Компетентности

• С
 пособен е да комуникира ефективно с всички участници в трудовия
процес при спазване на йерархията

Резултат от учене 6.2:

Води ефективна комуникация

Знания

• О
 писва етичните норми в комуникацията
• И зрежда правилата за ефективна комуникация и делово общуване
с персонала
• Посочва адекватното поведение при конфликт

Умения

• С
 пазва етичните норми в комуникацията
• Прилага правилата за ефективна комуникация при общуване с колеги, клиенти, доставчици и др.
• Разпознава и избягва конфликтни ситуации в екипа

Компетентности

• С
 пособен е да провежда ефективна комуникация в екипа при извършване на трудовите си задължения
• С ъдейства за решаване на конфликтни ситуации в екипа

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на практическа задача или казус
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Ус лови я з а п ровеж да не на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• О писва основни теоретични понятия, свързани с комуникацията и
работата в екип
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в практическата задача
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното време

ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Организация на услугите в заведенията за хранене и развлечение (ЗХР)

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Работник в заведенията за хранене и развлечения (ЗХР)
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 7.1:

Участва в предлагането на продукт в ЗХР

Знания

•
•
•
•

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• С
 пособен е да участва в екип при предлагането на продукт в ЗХР в
съответствие с организационната структура на фирмата и изискванията на система HACCР

Резултат от учене 7.2:

Съдейства при обслужване на гости

Знания

•
•
•
•
•
•

 азовава правилата за посрещане и настаняване на гости
Н
Посочва формите на сервитьорско обслужване
О писва основните процеси в кулинарията
О писва менюто на ЗХР
И зброява начини за сервиране и отсервиране на храни и напитки
О писва начините за обслужване на VIP клиенти/гости

Умения

•
•
•
•

 частва в екип при посрещането на гости
У
Представя асортиментите в менюто
С ервира храни и напитки
О тсервира храни и напитки

Компетентности

• С
 пособен е в екип да участва в процеса на обслужване на гостите
на ЗХР

Резултат от учене 7.3:

Спазва установените стандарти за качеството на услугата в ЗХР

Знания

• Д
 ефинира стандартите за работа в различните видове ЗХР
• О писва видовете поведение, маниери и обноски, свързани с обслужването на гости

Умения

• П
 рилага стандартите за работа в различните видове ЗХР
• Участва в екип при общуване с гостите на ЗХР
• И нформира пряк ръководител при възникнало оплакване от гости

Компетентности

• С
 пособен е в екип да предоставя качествено обслужване в заведението в съответствие с установените стандарти при спазване на
изискванията на професионалната етика

 зброява предлаганите продукти в ЗХР
И
Дефинира различните длъжностни позиции в ЗХР
И зброява изискванията на системата НАССР
О писва предлаганите основни услуги в заведението за хранене и
развлечение
• И зброява допълнителните услуги в ЗХР
 омага при дейностите, свързани с предлагането на услуги в ЗХР
П
Комуникира с различни длъжностни позиции в ЗХР
В зема участие в процеса при обслужване на гостите
С пазва изискванията на системата НАССР
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Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача

Ус лови я з а п ровеж да не на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• О писва основни теоретични понятия, свързани с организацията на
услугите в ЗХР
За средство 2:
• И зпълнява правилно практическата задача
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното време

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Работник в производството
на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ – първа степен на професио
нална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на единицата:

Работа с техническо оборудване и обзавеждане за производство на
кулинарна продукция

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Работник в заведенията за хранене и развлечения (ЗХР)
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 8.1:

Използва техническо оборудване

Знания

• И
 зброява видовете машини и съоръжения в кухненския блок
• И зброява дейностите, свързани с използването на машини и съоръжения в кухненския блок
• О писва функционалността и хигиенните изискванията към различни
видове машини в ЗХР
• Дефинира правилата за безопасна работа с машини и съоръжения

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• С
 пособен е да използва ефективно и правилно техническо оборудване съобразно изискванията за експлоатация и указанията за ЗБУТ
при работа

Резултат от учене 8.2:

Участва в подготовката на производствения процес

Знания

• П
 ознава хранителни и нехранителни продукти, участващи в производствения процес в ЗХР
• И зброява видовете машини и уреди в ЗХР
• И зброява различни съдове и инвентар в ЗХР

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• С
 пособен е в екип да участва в подготовката на производствения
процес

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача

 аботи с различни видове машини и уреди в ЗХР
Р
И зползва различни видове съдове и инвентар по предназначение
Почиства различните видове машини в ЗХР
С пазва инструкциите за работа с машини и съоръжения в ЗХР и
техника на безопасност

 частва в процесите на обработка на храните в ЗХР
У
Работи с различни видове машини и уреди в ЗХР
И зползва различни съдове и инвентар
С пазва инструкциите за работа с машини и съоръжения в ЗХР
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Ус лови я з а п ровеж да не на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• О писва основни теоретични понятия, свързани с работата с техническото оборудване и обзавеждането за производство на кулинарна
продукция
За средство 2:
• И зпълнява правилно практическата задача
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното време

EРУ 9
Наименование на единицата:

Кулинарна продукция

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Работник в заведенията за хранене и развлечения
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 9.1:

Обработва продуктите

Знания

•
•
•
•

Умения

• О
 бяснява особеностите при студена и топлинна обработка на продукти и храни
• Ползва различни съдове и инвентар според предназначението им
• И звършва студена обработка на продукти и храни
• И звършва топлинна обработка на продукти и храни
• И зползва нови технологии за обработка на продукти и храни
• Прилага правилата за правилно съхранение на продукти и храни

Компетентности

• С
 пособен е в екип да участва в извършването на предварителна
обработка на продуктите и храните спрямо вида на заведението
и заложените стандарти при спазването на санитарно-хигиенните
изисквания (НАССР)

Резултат от учене 9.2:

Участва в приготвянето на ястия

Знания

•
•
•
•

Умения

• С
 ъдейства при приготвянето на асортиментите от студена кухня,
топла кухня и сладкарски цех
• С пазва етапите на технологичния процес при приготвянето им
• Участва в оформянето на ястията

Компетентности

• С
 пособен е в екип да участва при приготвянето на ястията спрямо
вида на заведението и заложените стандарти при спазването на НАССР

Резултат от учене 9.3:

Съхранява готови ястия

Знания

•
•
•
•

 зброява техническите съоръжения за съхранение на готови ястия
И
О писва начини за маркиране на основните групи ястия
И зрежда начини за съхранение на основните групи ястия
Дефинира начините на приготвяне и последващо съхранение на
готови ястия по система НАССР

Умения

•
•
•
•

 рилага начините на съхранение на основните групи ястия
П
И зползва различни съоръжения за съхраняване на ястията
Прилага различно време на съхранение на готовите ястия
М аркира готовите ястия при тяхното съхранение

 зброява основните групи продукти и храни
И
Н азовава видовете студена обработка на продукти и храни
Н азовава видовете топлинна обработка на продукти и храни
О писва разликите между студена и топлинна обработка на продукти
и храни
• О писва видовете полуфабрикати и предназначението им

 зрежда асортиментите в менюто
И
О писва начините на приготвяне на ястията
И зброява различни начини за аранжиране на ястията
О писва начините на приготвяне и представяне на ястията за различните типове изхранвания (all inclusive, a la carte)
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Компетентности

• С
 пособен е в екип да участва в правилното съхранение на готова
кулинарна продукция съобразно заложените стандарти и системата
НАССР

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача

Ус лови я з а п ровеж да не на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• О писва основни теоретични понятия, свързани с обработването,
приготвянето и съхранението на ястия
За средство 2:
• Вярно и точно изпълнява практическата задача
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното време

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Работник в обслужване на
заведения за хранене и развлечения“ – първа степен на професионална квалификация
ЕРУ 10
Наименование на единицата:

Работа с техническо оборудване и обзавеждане в търговската зала

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Работник в заведенията за хранене и развлечения
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 10.1:

Използва техническо оборудване

Знания

• И
 зброява видовете машини и съоръжения в търговската зала и
сервитьорския офис
• О бяснява функционалността на различни видове машини в търговската зала и сервитьорския офис
• О писва начините за поддръжка и профилактика на машините
• О писва необходимите съдове и инвентар в търговската зала и сервитьорския офис
• И зброява хигиенните изисквания при работа с различните машини
в търговската зала и сервитьорския офис

Умения

• Р
 аботи с различни видове машини и уреди в търговската зала и
сервитьорския офис
• Подготвя инвентара в сервитьорския офис
• Проверява хигиената на различните видове машини в търговската
зала и сервитьорския офис
• С пазва инструкциите за работа с машини и съоръжения в търговската зала и сервитьорския офис

Компетентности

• И
 зползва ефективно и правилно техническото оборудване съобразно
изискванията за експлоатация и при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 10.2:

Участва в подготовката на търговската зала

Знания

• И
 зрежда обзавеждането на търговска зала
• О писва обзавеждането на сервитьорския офис
• И зрежда необходимия инвентар за търговската зала и сервитьорския офис

Умения

• У
 частва в подготовката на търговската зала и сервитьорския офис
• Подбира подходящия инвентар
• Подрежда търговската зала и сервитьорския офис преди отваряне
на заведението с необходимия инвентар (посуда, прибори, машини,
съоръжения и др.)

Компетентности

• С
 пособен е да подготви в екип търговската зала и сервитьорския
офис за гости съобразно визията и отличителния стил на фирмата
и в съответствие с типа на заведението
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Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача

Ус лови я з а п ровеж да не на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• О писва основни теоретични понятия, свързани с техническо оборудване и обзавеждане
За средство 2:
• И зпълнява точно възложената практическата задача
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното време

ЕРУ 11
Наименование на единицата:

Обслужване на гости

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Работник в заведенията за хранене и развлечения
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 11.1:

Участва при комуникацията с гости

Знания

• Н
 азовава начините за комуникация с гостите
• О пределя психологическите характеристики на гостите
• О писва вътрешнофирмените стандарти при комуникация с гости

Умения

• У
 частва в комуникация с гости
• Разграничава типовете клиенти
• С пазва вътрешнофирмените стандарти за комуникация с гости

Компетентности

• С
 пособен е в екип да участва в комуникацията с гости съобразно
фирмените стандарти и в рамките на описаните дейности в длъжностната характеристика

Резултат от учене 11.2:

Работи в екип при обслужването на гости

Знания

• Н
 азовава правилата за посрещане на гостите
• О писва правилата при обслужване на гости
• О писва подготовката на различни видове обслужване на гости (блок
маси, шведски маси, приеми и др.) според вида на изхранване
• Познава организацията на обслужване на храна и напитки в ЗХР

Умения

• У
 частва в посрещането и настаняването на гости
• С ъдейства на екипа при обслужване на гости
• Прилага установените стандарти на обслужване в ЗХР

Компетентности

• С
 пособен е прецизно в екип да участва активно при обслужване на
гости в зависимост от фирмените стандарти в ЗХР

Резултат от учене 11.3:

Работи с касови апарати и ресторантски/хотелски софтуер

Знания

• Н
 азовава начините за отчитане на реализираната продукция в търговската зала
• О писва функционалността на касовия апарат (ресторантски или
хотелски софтуер)
• О писва групите храни и напитки при маркиране на касовия апарат
(ресторантски или хотелски софтуер)
• Дефинира начините за маркиране на храни, напитки и други услуги
в ЗХР

Умения

• М
 аркира храни, напитки и други услуги в ЗХР
• О тчита реализираната продукция в търговската зала
• О ткрива храни и напитки по групи при маркирането им на касовия
апарат (ресторантски или хотелски софтуер)

Компетентности

• С
 пособен е самостоятелно да отчита и маркира храни, напитки и
други услуги в ЗХР

С Т Р.
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Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача

Ус лови я з а п ровеж да не на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• О писва основни теоретични понятия, свързани с обслужването на
гости и работа с касови апарати и ресторантски/хотелски софтуер
За средство 2:
• И зпълнява точно възложената практическата задача
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното време

4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в
учебни кабинети, а по практика – в учебни
работилници или в реална работна среда
(базови обекти и предприятия) при предварително сключени договори. Материалната база
трябва да бъде в съответствие с изискванията
на действащите нормативни актове и съответните български стандарти. Нормативните
изисквания към учебната работилница са в
съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси,
ергономичните, естетичните изисквания.
4.1. Учебен кабинет по теория
Обзавеждането на учебния кабинет включва: работно място на преподавателя, работно място на всеки обучаван, учебна дъска,
мебели, дъска за писане и други средства за
обучение и дидактическа техника (видеоматериали). Работните места в учебния кабинет
трябва да са разположени така, че да осигуряват необходимата видимост и свободно
преминаване на обучаваните от едно до друго
работно място.
4.2. База за обучение по практика
Обучението по практика се провежда в
учебни кухни/кабинети и в действащи обекти
на ЗХР. Основно оборудване – учебната кухня
трябва да бъде обзаведена с маси и столове
за обучаваните, работно място за преподавателя, учебна дъска, шкаф за дидактически
материали (видеоматериали), мивка, хладилен шкаф, везна, обособени групови работни
места, съобразени с броя на обучаваните в
групата (при максимум 3 – 4 обучавани на
едно работно място), които включват: готварска печка (с фурна и котлони) с осигурена
вентилация, кухненски робот, мивка, работен
плот с подходящо покритие, кухненски шкаф,
хладилен шкаф (минусов и плюсов), кухненски инвентар – съдове и прибори, трапезни
съдове и прибори. За правилното и безопасно
протичане на практическото обучение е необходимо да се осигурят площи за гардероб

и за съхранение на хранителни продукти. В
кухнята за практическо обучение трябва да има
осигурени противопожарни средства, както
и лични предпазни средства за обучаваните
и обучаващите. Необходимо е да се осигурят
учебна търговска зала и учебен сервитьорски
офис, както и касов апарат.
Учебни пособия: демонстрационни макети
и модели на реални образци, онагледяващи
табла, учебни видеофилми, програмни продукти и специализирана литература.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по теория и практика
на професията и специалността имат лица с
висше образование и образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от професионално
направление „Туризъм“ от областта на висше
образование „Социални, стопански и правни науки“ и от професионално направление
„Хранителни технологии“ от областта на
висше образование „Технически науки“ от
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления“ (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), съответстващи на учебните
предмети или на модули от отрасловата и
специфичната задължителна професионална
подготовка.
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 и
без придобита професионална квалификация
„учител“, ако са придобили 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 си знания, умения
и компетентности.
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НАРЕДБА № 12
от 23 май 2022 г.
за придобиване на квалификация по профе
сията „Касиер“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
345060 „Касиер“ от област на образование
„Стопанско управление и администрация“ и
професионално направление 345 „Админис
трация и управление“ 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 345060 „Касиер“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на първа степен на професионална квалификация за специалността
3450601 „Касиер“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 1 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
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към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
345060 „Касиер“ включва общата, отрасловата
и специфичната професионална подготовка с
необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след
завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2022/2023 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професиона лна
квалификация по професията в системата
на у чилищното образование до у чебната
2021/2022 г. включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове
и учебните програми, които са действали при
постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 30 от 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Касиер“ (ДВ, бр. 15 от 2012 г.).
§ 3. 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 професията „Касиер“
Професионално направление:
345

Администрация и управление

Наименование на професията:
345060

Касиер

Код

Специалност

3450601

Касиер

Степен на професио- Н и во по На ц иона л ната Ниво по Европейската
нална квалификация квалификационна рамка квалификационна рамка
(НКР)
(ЕКР)
Първа

2

2
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ДЪРЖАВЕН

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 първа степен на професионална квалификация по професията
„Касиер“ 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 № РД09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед
№ РД-09-4493 от 18.11.2021 г.) изискванията за
входящото минимално образователно равнище
към кандидатите са:
· з а ученици – завършено основно образование;
· за лица, навършили 16 години – завършен
начален етап на основното образование
или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата
на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване
на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или
валидирани компетентности за начален
етап на основно образование по чл. 167,
ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното
и училищното образование, а в случаи
те на продъл жаващо професиона лно
обучение – и придобита квалификация
по част от професията.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Касиер“ – първа степен на професионална квалификация, или по част от нея
чрез валидиране на придобити с неформално
или информално учене резултати от ученето
се осъществява съгласно Наредба № 2 от
13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения
и компетентности, издадена от министъра на
образованието и науката (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.)
Касиерът може да работи в предприятия от
всички отрасли на икономиката, в държавната
администрация и във финансовите институции.
Касиерът извършва касовите операции по
приемане, обмяна, съхраняване и предаване
на парични средства в левове и валута, както
и ценни книжа, съставя приходни и разходни
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касови ордери, води касовите книги в левове и
валута. В края на всеки работен ден представя
документите за осчетоводяване и приключва касовата наличност, като сравнява фактическата
наличност на паричните суми и ценни книжа с
касовия остатък. Касиерът на търговски обект
издава касови бележки и води касова книга
на касов апарат с фиск ална памет.
Касиерът в предприятието изготвя разчетно-платежни ведомости за заплати на
работниците и служителите в предприятието
и изплаща заплатите в брой или по банков
път. Той приема и предава документи, свързани
с изплащане на обезщетения при временна
нетрудоспособност, майчинство; изготвя документи за пенсиониране на работниците и
служителите; изготвя всички справки, дек
ларации, удостоверения, служебни бележки,
свързани със социалното и здравното осигуряване и с други възнаграждения и обезщетения,
изплащани от предприятието.
Касиерът предава и получава платежни
документи, парични средства в левове, валута
и ценни книжа в обслужващите финансови
институции по предварително установен ред за
безопасност и охрана. Той съставя, обработва,
класира, подрежда и архивира финансовите
документи, изготвя периодични и текущи
финансови справки и отчети. Съставя опис
на стари, скъсани и повредени банкноти и
съответните документи за тяхното предаване
в банката с цел замяна с нови.
При изпълнение на служебните си задължения касиерът е подчинен на главния
счетоводител и взаимодейства с оперативни
счетоводители, служители на предприятието,
доставчици, клиенти и други лица. Ръководител
на касиера в търговския обект е управителят.
Касиерът обслужва клиентите при плащане
и носи отговорност за съставените от него
първични счетоводни документи и опазването
на паричните средства, ценни книжа и други
активи на предприятието, с които работи
при изпълнение на професионалните си задължения. Той носи финансова отговорност,
отговорност за спазване на нормативните
актове, изискуемите срокове и правилата за
вътрешния ред.
Касиерът в предприятието използва офис
техника, вкл. компютър със специализирани
програмни продукти, принтер, скенер, копирна
машина и система за охрана на работното
помещение.
Касиерът на търговски обект или на финансова институция работи с технически
средства за обслужване на клиенти – калкулатор, касов апарат с фискална памет, ПОС
терминал за разплащане с дебитни и кредитни
карти, устройство за разпознаване на фалшиви
банкноти, баркод скенер, телефон, компютър,
скенер, принтер и др.
Работното време на касиера е с нормална
продължителност в съответствие с Кодекса
на труда и съобразно работното време на
предприятието.
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Касиерът трябва да притежава математичес
ки способности, усет за числа, отговорност,
дисциплинираност и самоконтрол, наблюдателност, съобразителност и др. Трябва да
проявява лоялност и конфиденциалност към
предприятието.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията
„Касиер“, могат да продължат обучението си
по професии от професионални направления
„Търговия на едро и дребно“, „Финанси, банково и застрахователно дело“, „Счетоводство
и данъчно облагане“, „Администрация и управление“, „Секретарски и административни
офис дейности“, като обучението по общата
задължителна професионална подготовка,
единна за всички професионални направления,
и отрасловата задължителна професионална
подготовка по професионално направление
„Администрация и управление“ се зачита.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и
доп. със Заповед №. РД-01-42 от 11.02.2022 г.
Придобилите първа степен на квалификация по професията „Касиер“ могат да постъпват на работа на длъжности (професии)
от единична група 4311 „Служители, водещи
счетоводни сметки и документи“, длъжност
52301001 Касиер, както и на други длъжности,
допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на Единиците резултати от
ученето (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по
видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготов
ка – единна за всички професии с първа степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд
1.1. РУ Спазва разпоредбите за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
(ЗБУТ) на работното място
1.2. РУ Спазва изискванията за превантивна
дейност по опазване на околната среда
1.3. РУ Участва в овладяването на рискови
и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2.2. РУ Познава основните характеристики
на дейността в предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
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ЕРУ по отраслова професионална под
готовка – единна за професиите от профе
сионално направление „Администрация и
управление“ – първа степен на професионална
квалификация
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии в професионалната дейност
4.1. РУ Обработва информация и съдържание с информационни и комуникационни
технологии (ИКТ)
4.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
ЕРУ 5. Организиране на работния процес
5.1. РУ Извършва предварителна подготовка
на работното място
5.2. РУ Организира дейностите на работното място
5.3. РУ Общува ефективно в работния екип
ЕРУ 6. Работа с офис техника при изпълнение на служебните задължения
6.1. РУ Познава изискванията за използване
на офис техника
6.2. РУ Работи със специализиран софтуер
ЕРУ 7. Етика в професията
7.1. РУ Познава професионално-етичните
кодекси
7.2. РУ Демонстрира професионално-етично
поведение
ЕРУ по специфична професионална подго
товка за специалност „Касиер“ – първа степен
на професионална квалификация
ЕРУ 8. Счетоводство на предприятието
8.1. РУ Познава основните принципи на
счетоводната дейност
8.2. РУ Прилага счетоводните принципи
при отчитането на стопанските операции
8.3. РУ Обработва първични счетоводни
документи
ЕРУ 9. Дейности по обслужване на паричния оборот в предприятието
9.1. РУ Познава обектите на отчитане в
предприятието
9.2. РУ Обслужва клиенти при осъществяване на парични операции
9.3. РУ Обслужва клиенти при обменни
операции във финансови институции
9.4. РУ Участва в обслужване и отчитане
на парични средства в предприятието
ЕРУ 10. Дейности по отчитане на възнагражденията на лицата по трудови и извънтрудови правоотношения
10.1. РУ Изготвя разчетно-платежни ведомости за заплати
10.2. РУ Изготвя справки за възнагражденията на лицата за трудови и извънтрудови
правоотношения
3.2. Описание на ЕРУ
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ЕРУ по обща професионална подготовка, единна за всички професии с първа степен на
професионална квалификация
ЕРУ 1
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Касиер
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 1.1:

Спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд (ЗБУТ) на работното място

Знания

• П
 ознава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
• О писва основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
• Посочва основните мерки за защита и средствата за сигнализация
и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Познава правилата за работа в съответствие с изискванията и процедурите за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

Умения

• П
 рилага необходимите мерки за защита
• И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ
• И зползва различни видове пожарогасители

Компетентности

• П
 оддържа работната среда в съответствие с хигиенните норми, като
работи с грижа за собственото си здраве и за живота и здравето на
другите работници
• И зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки
за осигуряване на безопасност и здраве при работа

Резултат от учене 1.2:

Спазва изискванията за превантивна дейност по опазване на околната
среда

Знания

• П
 ознава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
• О писва рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност
• И зброява основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни продукти

Умения

• Р
 азпознава опасни продукти
• С пазва изискванията за разделно събиране на отпадъци
• Прилага разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни продукти
• С ъхранява опасни продукти

Компетентности

• И
 зпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на околната среда

Резултат от учене 1.3:

Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

• Р
 азграничава основните рискови и аварийни ситуации
• Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• И зброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни
ситуации
• Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

• Р
 азпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на
пожар и/или авария
• С пазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна без
опасност
• С пазва правилата за действия при възникване на авария
• О казва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

• У
 частва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и
аварийна безопасност
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Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Ус лови я з а п ровеж да не на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• В ладее основни теоретични знания за:
– здравословни и безопасни условия на труд на работното място
– превантивна дейност за опазване на околната среда
– овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на
пострадали
– з а работа в съответствие с изискванията и процедурите за осигуряване на аварийна безопасност
За средство 2:
• И збира най-подходящия тип поведение при зададените рискови
ситуации
• В ярно и точно определя необходимите действия за оказване на
първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Касиер
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

• П
 ознава същността на пазарната икономика
• О писва ролята на държавата в пазарната икономика
• Посочва основните икономически субекти в бизнеса

Умения

• О
 риентира се относно функциите на различните икономически субекти
• О бяснява начина на функциониране на пазарната икономика

Компетентности

• С пособен е да обясни значението на пазарната икономика

Резултат от учене 2.2:

Познава основните характеристики на дейността в предприятие

Знания

• П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност

Умения

• О
 бяснява основни икономически понятия в контекста на дейността
на организацията
• Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си

Компетентности

• С
 пособен е да обясни икономическите принципи в контекста на
дейността на фирмата

Средства за оценяване:

Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на практически казус

Ус лови я з а п ровеж да не на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус
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ЕРУ 3
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 3.1:
Знания

Предприемачество
2
2
Касиер
2
2
Познава основите на предприемачеството
• О писва същността на предприемачеството
• И зброява принципите на предприемаческата дейност
• Посочва видовете предприемачески умения
Умения
• Проучва предприемаческите процеси, свързани с професионалната
дейност
• О ткрива практически примери за успешно управление на дейността
на организацията
Компетентности
• С пособен е да предложи идеи за успешно изпълнение на трудовите
дейности
Резултат от учене 3.2:
Формира предприемаческо поведение
Знания
• Посочва характеристиките на предприемаческото поведение
• И зрежда видовете предприемаческо поведение
• О писва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение
Умения
• Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
• И дентифицира нови пазарни възможности
• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на
работата
Компетентности
• С пособен е да предложи решение за оптимизиране на трудовите
дейности
Средства за оценяване:
Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на практически казус
Ус лови я з а п ровеж да не на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Администрация и управление“ – първа степен на професионална квалификация
ЕРУ 4
Наименование на единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Касиер
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 4.1:

Обработва информация и съдържание с информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Знания

• И
 зброява интернет търсачки
• Познава начини за оценка на надеждността на информацията в
интернет
• О писва начините за съхраняване на цифрова информация (текст,
изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
• Посочва начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово
съдържание

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Умения

• И
 зползва търсачка за намиране на информация
• С ъхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео,
уеб страници и др.)
• Възпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности

• Д
 емонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания

•
•
•
•

 зрежда доставчици на услугата електронна поща
И
И зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
Посочва доставчици на услуги за споделяне на файлове
Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения

•
•
•
•

 зползва електронна поща
И
И зползва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

• П
 осочва софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
• И зброява основните функции на софтуер за създаване и редакция
на просто цифрово съдържание

Умения

• С
 ъздава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици,
изображения)
• Редактира просто цифрово съдържание

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в
интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет
пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг
потребител по електронната поща

Ус лови я з а п ровеж да не на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време
За средство 2:
• Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 5
Наименование на единицата:

Организиране на работния процес

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Касиер
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 5.1:

Извършва предварителна подготовка на работното място

Знания

• И
 зрежда правилата за подготовка на работното място
• Познава видовете инструктаж за работа
• Посочва предназначението на използваната техника и оборудване

Умения

• С
 ледва изискванията при подготовка на работното място
• Подготвя работното си място
• С пазва правилата за ЗБУТ
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Компетентности

• С
 пособен е самостоятелно или в екип да подготви работното си
място, като спазва изискванията за ЗБУТ

Резултат от учене 5.2:

Организиране дейностите на работното място

Знания

• О
 писва основните работни процеси и дейности на работното място
• О писва организацията на работния процес в съответствие с поставените задачи
• Познава правилата за рационална организация на работното място
• И зброява възможни грешки от технологичен характер

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• С
 пособен е да подготви и организира работното си място с цел
обезпечаване на качествено изпълнение на поставените задачи при
спазване на изискванията за ЗБУТ

Резултат от учене 5.3:

Общува ефективно в работния екип

Знания

• П
 ознава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения
и йерархични връзки
• Познава правилата за общуване в работния екип
• С пазва задълженията и отговорностите, които носи като участник
в работния екип

Умения

• К
 омуникира ефективно с екипа и персонала
• Прилага етични норми на поведение в работния екип
• Работи в екип по поставените задачи

Компетентности

• С
 пособен е да комуникира ефективно с всички участници в трудовия
процес при спазване на йерархията
• Поема отговорности при работа в екип

Средства за оценяване:

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

 пазва ЗБУТ
С
О ткрива грешки от технологичен характер
Уведомява съответното длъжностно лице при техническа неизправност
Поддържа ред и чистота на работното място

Ус лови я з а п ровеж да не на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира задълбочени знания, свързани с подготовката и организацията за работа
За средство 2:
• Е фективно подготвя и организира работното място
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време

ЕРУ 6
Наименование на единицата:

Работа с офис техника при изпълнение на служебните задължения

Ниво на НКР:

2

Ниво на ЕКР

2

Наименование на професията: Касиер
Ниво на НКР:

2

Ниво на ЕКР:

2

Резултат от учене 6.1:

Познава изискванията за използване на офис техника

Знания

• П
 ознава офис техниката, с която работи
• О писва вътрешната нормативна уредба на фирмата – инструкциите
за безопасна работа с офис техника

Умения

• П
 рилага технологични инструкции за съответната офис техника
• С пазва фирмените инструкции за безопасна работа с офис техника
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Компетентности

• С
 амостоятелно използва безопасно и ефективно офис техниката, с
която работи

Резултат от учене 6.2:

Работи със специализиран софтуер

Знания

• Д
 ефинира изискванията за работа с компютър
• О писва функционалността на софтуера, с който работи

Умения

• И
 зползва компютър в ежедневната си работа
• С пазва всички изисквания при работа с компютър и специализиран
софтуер

Компетентности

• С
 амостоятелно използва безопасно и ефективно поверения му компютър с инсталирания специализиран софтуер

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на практическа задача или казус

Ус лови я з а п ровеж да не на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• О писва основни теоретични понятия, свързани с ежедневната работа
с офис техника
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в практическата задача
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното време

ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Етика в професията

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Касиер
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 7.1:

Познава професионално-етичните кодекси

Знания

• П
 ознава съдържанието на професионално-етичните кодекси
• И зброява основните функции на професионално-етичните кодекси
• Познава нормативната уредба, свързана с професията

Умения

• С
 пазва професионално-етичните норми на поведение
• И нформира се за моралните ценности в професията

Компетентности

• О босновава етичните норми, касаещи ежедневната му работа

Резултат от учене 7.2:

Демонстрира професионално-етично поведение

Знания

•
•
•
•

Умения

• С
 пазва нормативната уредба, свързана с обработване на лични данни
• О бработва документи, съдържащи конфиденциална информация
• Решава професионално-етични дилеми

Компетентности

• Д
 емонстрира професионално-етично поведение според установените
правила и процедури

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
Решаване на практическа задача или казус

 азграничава основни видове етични дилеми
Р
Изброява подходите за разрешаване на професионално-етични дилеми
Познава нормативната уредба, свързана с обработване на лични данни
И зброява видовете данни, които са обект на конфиденциалност

Ус лови я з а п ровеж да не на За средства 1 и 2:
оценяването:
Учебен кабинет
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За средство 1:
• О писва основни теоретични понятия, свързани с етичните норми и
прилагането на изискванията за боравене с лични данни в професионалната област
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в практическата задача
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното време

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Касиер“ – първа степен на
професионална квалификация
EРУ 8
Наименование на единицата:

Счетоводство на предприятието

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Касиер
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 8.1:

Познава основните принципи на счетоводната дейност

Знания

• Х
 арактеризира отчетните обекти в предприятията
• Познава действащото в страната счетоводно и трудово законодателство

Умения

• П
 рилага принципа за действащо предприятие съгласно Закона за
счетоводството
• О бяснява последствията от нарушаване на нормативните изисквания,
свързани с нарушените правила, регламентиращи изпълняваната
дейност, несвоевременното представяне на изисканите документи
и справки и допуснати злоупотреби с длъжностното си положение

Компетентности

• В
 зема самостоятелно решения относно приложението на счетоводните принципи и методи, като проявява инициативност

Резултат от учене 8.2:

Прилага счетоводните принципи при отчитането на стопанските
операции

Знания

• П
 ознава правилата за класифициране на счетоводните документи
и регистри
• Познава реда за приемане, съхранение и отпускане на парични средства
• О писва реда за съставяне и съхранение на разчетно-платежни ведомости за заплати и сметки за изплатени суми съгласно Закона за
данъците върху доходите на физически лица
• Познава реда и начина за водене на касовата книга, съставяне на
касова отчетност и за даване на справки, удостоверения и служебни
бележки

Умения

• П
 ланира ежедневната си работа
• Отчита изпълнението на поставените задачи
• С пазва стриктно изискванията, посочени в нормативните актове,
свързани с касовата отчетност
• О рганизира своята дейност в съответствие с изискуемите срокове
• И зползва специализирани счетоводни и ТРЗ програмни продукти

Компетентности

• У
 частва отговорно в организирането и осъществяването на касовата
дейност в предприятието при спазване на действащите счетоводни
принципи

Резултат от учене 8.3:

Обработва първични счетоводни документи

Знания

• П
 ознава образците и реквизитите на стандартизираните касови
счетоводни документи
• И зрежда правилата за съставянето, обработването, класирането и
съхранението на стандартните касови счетоводни документи
• Познава документооборота на стопанската дейност в предприятието
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Умения

• О
 рганизира работна касова (счетоводна) документация на конкретно
работно място в предприятието
• С ъставя стандартизирани първични касови счетоводни документи
• С ъставя документи, свързани с разплащанията по ведомости за
изплащане на възнаграждения
• И зготвя справки, удостоверения и служебни бележки
• Прилага правилата за коригиране на допуснати грешки при съставяне
(попълване) на касови счетоводни документи

Компетентности

• С
 амостоятелно изготвя вярно и точно първични касови счетоводни
документи в предприятието
• Участва отговорно в процесите по изготвяне на документите, свързани с изплащане на възнаграждения, справки, удостоверения и
служебни бележки

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на практическа задача или казус

Ус лови я з а п ровеж да не на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• О писва основни теоретични понятия, свързани със счетоводството
на предприятието
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в практическата задача
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното време

ЕРУ 9
Наименование на единицата:

Дейности по обслужване на паричния оборот в предприятието

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Касиер
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 9.1:

Познава обектите на отчитане в предприятието

Знания

• Х
 арактеризира отчетните обекти
• О писва стопанските операции, отнасящи се до паричните средства
в левове и валута и счетоводното им отчитане
• И зрежда стопанските операции, свързани с разчетните взаимоотношения и счетоводното им отчитане
• Познава стопанските операции за приходи и разходи и тяхното
счетоводно отчитане

Умения

• П
 рилага изискванията на нормативните актове за отчитане на паричните средства в левове и валута
• Разпознава обектите на отчитане
• Прилага различни форми на разплащане
• И звършва стопански операции, свързани с паричните средства в
левове и валута, и съставя счетоводни записвания за тях
• И звършва стопански операции, свързани с разчетните взаимоотношения в предприятието, и съставя счетоводни записвания за тях
• О рганизира дейността си в съответствие с нормативните срокове

Компетентности

• С
 пособен е да прилага изискванията на нормативните актове за
отчитане на паричните средства в левове и валута
• С пособен е вярно и точно да отразява стопанските операции, свързани с приходи и разходи

Резултат от учене 9.2:

Обслужва клиенти при осъществяване на парични операции

Знания

•
•
•
•

 азпознава официалните парични знаци в левове
Р
Различава отличителните знаци на фалшивите банкноти
Познава начините за изчисляване на дължимата сума от клиенти
О писва стъпките за водене на касова книга
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Умения

• И
 зползва баркод четец, устройство за разпознаване на фалшиви
банкноти и други технически средства
• И зчислява дължимата сума от клиенти с помощта на калкулатор,
касов апарат или компютър
• Приема парични суми, връща ресто или безкасово с ПОС терминално
устройство от клиенти
• И здава касова бележка (фискален бон) и фактури
• Приключва ежедневно касовата книга
• Прилага правилата и реда за провеждане на инвентаризация на
паричните средства
• Подпомага дейността на счетоводителя при осчетоводяване на касовите операции за деня
• С леди за приемането единствено на истински банкноти и монети
• А нулира или сторнира издадени документи по отказана покупка

Компетентности

• С
 пособен е да обслужва клиентите при извършване на парични
операции в предприятието в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство
• Решава самостоятелно възникнали проблеми при експлоатацията
на устройствата за касово и безкасово плащане

Резултат от учене 9.3:

Обслужва клиенти при обменни операции във финансови институции

Знания

• Р
 азпознава официалните парични знаци на използваните валути в
страната
• Различава отличителните знаци на фалшивите банкноти на използваните валути в страната
• Познава начина за изчисляване на сделката по обменен курс

Умения

• И
 звършва обмяната по приемането и предаването на паричните
знаци в левове и валута
• И зчислява сделката по обменен курс
• И здава касова бележка (фискален бон)
• Проверява коректността на данните
• С леди за приемането единствено на истински банкноти и монети

Компетентности

• С
 пособен е да обслужва клиенти при обменни операции във финансови институции, като уважава изискванията им и защитава
интересите на предприятието

Резултат от учене 9.4:

Участва в обслужване и отчитане на парични средства в предприятието

Знания

• П
 осочва образците на първичните документи за теглене и внасяне
на парични суми от или по банкови сметки
• Познава правилата за теглене и внасяне на парични суми в левове
и валута от или по банкови сметки
• Посочва образците на първичните документи за внасяне и изплащане
на парични суми по или от касата на предприятието
• Дефинира правилата съставяне, сортиране, класиране, обработка,
архивиране и съхранение на счетоводната документация
• И зрежда правилата за съхраняване на паричните ценности в предприятието

Умения

• С
 ъставя първичните счетоводни документи за теглене и внасяне на
парични суми от/по банкови сметки
• Прилага правилата за теглене и внасяне на парични суми в левове
и валута от/по банкови сметки
• С ъставя счетоводни документи за внасяне и изплащане на парични
суми по или от касата на предприятието
• Разпознава официалните парични знаци в левове и валута
• Различава отличителните знаци на фалшивите банкноти в левове
и валута
• Познава правилата за съхраняване на паричните ценности в предприятието
• С равнява касовата наличност с наличността в касовата книга
• Подпомага дейността на счетоводителя при осчетоводяване на касовите операции за деня
• С ъдейства при провеждане на инвентаризации

Компетентности

• С
 пособен е вярно и точно да обслужва паричните операции в предприятието
• С пособен е да прилага правилата за съхраняване на паричните
ценности в предприятието
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Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на практическа задача или казус
Ус лови я з а п ровеж да не на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• О писва основни теоретични понятия, свързани с обектите на отчитане
в предприятието, с обслужване на клиенти при осъществяване на
парични операции в левове и валута, осъществяване на обменни операции във финансови институции и отчитане на паричните средства.
За средство 2:
• Вярно и точно съставя първични счетоводни документи в практическата задача
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в практическия казус, свързан с обслужване и отчитане
на паричните средства в предприятието
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното време

ЕРУ 10
Наименование на единицата:

Дейности по отчитане на възнагражденията на лицата по трудови и
извънтрудови правоотношения
Ниво по НКР:
2
Ниво по ЕКР:
2
Наименование на професията: Касиер
Ниво по НКР:
2
Ниво по ЕКР:
2
Резултат от учене 10.1:
Изготвя разчетно-платежни ведомости за заплати
Знания
• Познава нормативните актове по изготвяне на разчетно-платежни
ведомости за заплати
• О писва начина за изготвяне на разчетно-платежни ведомости за
заплати с помощта на специализиран програмен продукт
• Дефинира реквизитите на разчетно-платежни ведомости за заплати
Умения
• Прилага нормативните актове по изготвяне на разчетно-платежни
ведомости за заплати
• И зготвя разчетно-платежни ведомости за заплати с помощта на
специализиран програмен продукт
• С пазва сроковете за изготвяне на разчетно-платежната ведомост за
заплати
• С ъставя платежни документи по разчетно-платежната ведомост за
заплати – преводи към бюджета, НОИ, други дебитори, кредитори и др.
• Предоставя разчетно-платежната ведомост за заплати в счетоводството за осчетоводяване
• И зплаща работните заплати в брой или по банков път
Компетентности
• С пособен е вярно, точно и в срок да изготвя разчетно-платежни
ведомости за заплати на работници и служители на специализиран
програмен продукт
• Поема отговорности, свързани с изготвянето на разчетно-платежни
ведомости за заплати и съставянето на платежни документи
• С пазва изискванията на финансовия и данъчния контрол
Резултат от учене 10.2:
Изготвя справки за възнагражденията на лицата за трудови и извънтрудови правоотношения
Знания
• О писва правилата за попълване на справките, свързани с изплатени
суми на лица по трудови и извънтрудови правоотношения
• Посочва образците за попълване (съставяне) на справките, свързани с
изплатени суми на лица по трудови и извънтрудови правоотношения
• Дефинира правилата при изчисления на парични обезщетения при
временна нетрудоспособност и придружителни формуляри
Умения
• Прилага правилата при изчисления на парични обезщетения при
временна нетрудоспособност и придружителни формуляри
• И зползва програмните продукти на държавната администрация за
изготвяне на декларации и справки, свързани с възнагражденията
• С пазва сроковете, в които се представят декларации и справки по
изплатени суми на лица по трудови и извънтрудови правоотношения
• Попълва служебни бележки за изплатени суми на лица по трудови
и извънтрудови правоотношения
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Компетентности

• С
 пособен е вярно, точно и в срок да съставя справки, свързани с възнагражденията на лицата по трудови и извънтрудови правоотношения

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на практическа задача или казус

Ус лови я з а п ровеж да не на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет/компютърен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• О писва основни теоретични понятия, свързани с изготвянето на
разчетно-платежни ведомости за заплати на работници и служители,
както и за съставяне на справки за възнагражденията на лицата за
трудови и извънтрудови правоотношения
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано изготвя разчетно-платежни ведомости с
помощта на специализиран програмен продукт и съставя платежни
документи в практическата задача
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в практическия казус, свързан с възнагражденията на работниците и служителите в предприятието, с декларации и справки по
изплатени суми на лица по трудови и извънтрудови правоотношения
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното време

4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет по теория
Основно оборудване на учебния кабинет
за обучение по теория: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно
място на обучаващия (работна маса и стол),
компютър, интернет, учебна дъска, шкафове,
гладка свободна стена за окачване на табла,
платно за прожектиране, други средства за
обучение и дидактическа техника.
Основно оборудване на учебния кабинет
за обучение по практика: работно място на
всеки обучаван (работна маса и стол), компютър, подходящи програмни продукти за
текстообработка, електронни таблици, база
данни, интернет, учебна дъска, платно за
прожектиране, принтер, касов апарат, скенер, мултимедия, телефон, работно място на
обучаващия (работна маса и стол).
Учебни пособия за обучение по теория и
практика: демонстрационни макети и модели;
онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти, демонстрационни модели,
първични счетоводни документи, регистри и
отчетни форми, които се използват в стопанската практика, и др.
4.2. База за обучение по практика
Специализираният кабинет е оборудван с
необходимите офис обзавеждане и офис техника. В него трябва да има принтер, скенер,
мултимедия, телефон, касов апарат, устройство
за разпознаване на фалшиви банкноти и за
всеки обучаван – работно място с компютър,
интернет, изчислителна техника, подходящи
програмни проду кти за текстообработка,

електронни таблици, база данни, програмни
проду кти за работна заплата, програмни
продукти, разпространявани от държавната
администрация, и подходящи видеофилми.
Трябва да бъдат осигурени необходимите
количества образци от първични счетоводни
документи, регистри и отчетни форми, които
се използват в практиката.
Обучението по практика може да се извършва и на реално работно място във фирма, оборудвано по гореописания начин, при
сключен договор.
5. Изисквания към обучаващите
Обучаващите по теория и практика на
професията трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалност от област
„Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“.
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 и без придобита
професионална квалификация „учител“, ако
са придобили 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.
3296
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от
обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от
2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2017 г., бр. 82 от
2018 г., бр. 71 от 2019 г., бр. 43 и 77 от 2020 г.
и бр. 80 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 3, т. 4 думите „и/или модул“ се заличават.
§ 2. В чл. 11 ал. 3 се изменя така:
„(3) Текущото изпитване по ал. 2 е писмено
и е върху учебно съдържание от последната
година, в която съответният учебен предмет
е изучаван. То има диагностична функция с
цел установяване на степента на усвояване на
основни понятия, факти и закономерности и
на придобитите компетентности, които ще
се надграждат през учебната година, както
и идентифициране на дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им.“
§ 3. В чл. 12, ал. 1 т. 4 се отменя.
§ 4. В чл. 30 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите по чл. 23, ал. 10, когато
не е формирана годишна оценка за един
от класовете от втория гимназиален етап,
окончателната оценка по учебния предмет
физическо възпитание и спорт е годишната
оценка по учебния предмет за класа, в който
той е изучаван.“
§ 5. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „общообразователната
подготовка,“ се добавя „в т.ч. и по съответния
чужд език, ако в приемащото училище по
учебен план езикът е изучаван за постигане
на по-високо ниво по Общата европейска
езикова рамка,“;
б) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавят думите „в т.ч. и по съответния чужд
език, ако в приемащото училище по учебен
план езикът е изучаван за постигане на повисоко ниво по Общата европейска езикова
рамка“;
в) в т. 3 в края се поставя точка и запетая
и се създава изречение второ: „в тези случаи
приравнителни изпити се полагат по учебните
предмети от общообразователната подготовка
и/или по учебните предмети от професионалната подготовка, които не са изучавани в
паралелката, от която идва ученикът;“
г) точка 4 се изменя така:
„4. за ученик, завършил определен период
или клас от училищно обучение или етап от
степен на образование или придобил основно
образование или професионална квалификация в училище на чужда държава или в системата на Европейските училища, в процеса
на признаването на което при съпоставка с
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действащия към момента рамков учебен план,
въз основа на който е разработен училищният учебен план, е констатирано различие
в изучаваните от ученика учебни предмети/
модули; в тези случаи приравнителни изпити
се полагат по учебните предмети в съответствие с чл. 113, ал. 3, 4 и 5.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Приравнителният изпит по профилиращ учебен предмет проверява придобити
компетентности по всеки модул от предмета
в съответствие с ал. 1, т. 1 и в резултат се
формират отделни оценки по модули и/или
оценка по предмета по реда на чл. 22, ал. 10,
съответно на чл. 23, ал. 8.“
§ 6. В чл. 33 думите „по учебен предмет
или модул“ се заличават.
§ 7. В чл. 35, ал. 6 след думите „три учебни
предмета“ се добавя „и/или модула“.
§ 8. В чл. 36, ал. 2 навсякъде думите „или
модул“ се заличават.
§ 9. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. Полагането на изпит в процеса
на училищното обучение по профилиращ учебен предмет се организира и провежда като
единен изпит чрез общ изпитен материал,
който създава възможност за проверка и поставянето на отделна оценка за придобитите
компетентности по всеки модул.“
§ 10. В чл. 40, ал. 3 след думите „заемат
учителска длъжност“ се добавя „по същия
или по друг учебен предмет и имат придобита
квалификация“.
§ 11. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. устни.“
2. В ал. 4, т. 2 накрая се поставя запетая и
се добавя „с изключение на модулите „Устно
общуване“ и „Писмено общуване“ от профилиращия предмет чужд език“.
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) Изпитите в процеса на обучение са
устни по модул „Устно общуване“ от профилиращия предмет чужд език.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Продължителността на изпитите в
процеса на училищното обучение е:
1. за класовете от началния етап на основната степен:
а) един астрономически час – в случаите,
когато изпитът е писмен или практически;
б) един астрономически час, от който до 20
минути – за устната част в случаите, когато
изпитът е комбинация от писмена и устна част;
2. за класовете от прогимназиалния етап
на основната степен:
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а) два астрономически часа – в случаите,
когато изпитът е писмен или практически;
б) два астрономически часа, от които до 30
минути – за устната част в случаите, когато
изпитът е комбинация от писмена и устна част;
в) два астрономически часа, от които до 45
минути – за писмената част в случаите, когато
изпитът включва писмена и практическа част;
3. за класовете от двата гимназиални етапа
на средната степен на образование:
а) три астрономически часа – в случаите,
когато изпитът е писмен;
б) три астрономически часа, от които до 30
минути – за устната част в случаите, когато
изпитът е комбинация от писмена и устна част;
в) до пет астрономически часа – в случаите,
когато изпитът е практически;
г) три астрономически часа, от които до 60
минути – за писмената част в случаите, когато
изпитът включва писмена и практическа част;
д) 40 минути за всеки от модулите от профилиращия предмет, с изключение на модул
„Устно общуване“, който е до 20 минути.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 12. В чл. 42 се създава ал. 4:
„(4) Оценката от изпитите в процеса на
обучение по профилиращ предмет е слаб (2),
когато оценката по някой от модулите е слаб
(2). В този случай поправителният изпит се
полага само върху съответния модул от профилиращия предмет.“
§ 13. В чл. 51, ал. 6 думите „с кратък свободен“ се заменят със „със свободен“.
§ 14. В чл. 52, ал. 6 думите „с кратък свободен“ се заменят със „със свободен“.
§ 15. В чл. 56, ал. 8 накрая точката се
заменя със запетая и се добавят думите „в
състава на комисиите по чл. 58, ал. 3, както
и като лица по чл. 58, ал. 5 и 7“.
§ 16. В чл. 58, ал. 2, т. 3 думите „с кратък
свободен“ се заменят със „със свободен“.
§ 17. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. подписва и подпечатва генерираните от
информационната система протоколи с изпитните резултати на учениците по училища и
ги предоставя на директорите на съответните
училища;“.
2. Досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 6 и 7.
§ 18. В чл. 61, ал. 1 се създава изречение
второ: „Комисията разпределя квесторите по
училища през електронната система.“
§ 19. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
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„4. през информационна система попълва
информация за броя на залите, в които ще
се провежда изпит от националното външно
оценяване, както и за броя на местата във
всяка от тях;“.
2. Създава се нова т. 8:
„8. непосредствено след започване на изпита във всички зали през информационната
система попълва броя на явилите се и на
неявилите се ученици;“.
3. Досегашната т. 8 става т. 9 и в нея
думите „справка за броя на явилите се и не
явилите се ученици по всеки учебен предмет“
се заличават.
§ 20. В чл. 83, ал. 8 след думите „четене на
текст“ се поставя запетая и се добавя „както
и лица по чл. 87, ал. 6“.
§ 21. В чл. 86 т. 5 се отменя.
§ 22. В чл. 90 ал. 1 се изменя така:
„(1) Комисии за засекретяване и разсекретяване на изпитните работи се създават по
един или повече учебни предмета, по които
се полагат държавни зрелостни изпити.“
§ 23. В чл. 93 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 8:
„8. подписва и подпечатва генерираните от
информационната система окончателни протоколи с изпитните резултати на зрелостниците
от всяко училище в областта и ги предоставя
на директорите на съответните училища;“.
2. Досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите
„в т.ч. оригиналния протокол за резултатите
на всички зрелостници от областта за всеки
от проведените изпити“ се заличават.
§ 24. В чл. 94, ал. 2 думите „получените
от директорите на училищата в региона“ се
заличават, а думата „предложения“ се заменя
с „предложенията“.
§ 25. В чл. 95 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „копие от“ се
заличават.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. предлага през информационната система квестори и оценители, а при поискване
от регионалната комисия за организиране и
провеждане на държавните зрелостни изпити – и учители-консултанти и/или учители
по чужд език за четене на текст;“.
3. В т. 4 думите „копие от“ се заличават.
§ 26. В чл. 97 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 7:
„7. непосредствено след започване на изпита
във всички зали попълва през информационната система справка за броя на явилите се
и неявилите се зрелостници по съответния
учебен предмет;“.
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2. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите
„справка за броя на явилите се и неявилите
се зрелостници по всеки учебен предмет“ се
заличават.
§ 27. В чл. 107 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „първи“ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията по ал. 1 се определя със
заповед на началника на РУО, като в състава
є освен експерти от РУО може да се включват
директори на училища, учители или други
специалисти в областта на образованието.
Председател на комисията е експерт или
началник на отдел от РУО. Документите,
удостоверяващи исканото признаване по
ал. 1, може да се разглеждат от не по-малко
от трима членове, от които поне един от
експертите от РУО.“
§ 28. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думите „чужди държави“ се добавя
„или от училище от системата на Европейските училища“;
б) в т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „в което посочва целта на признаването и дали желае признаване на клас от
училищното образование или етап от средната
степен на образование“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато в училище на чужда държава
или в училище от системата на Европейските
училища:
1. е завършен един клас от средната степен
на образование, се представят документи по
ал. 1 за съответния клас;
2. са завършени VIII клас и IХ клас, се
представят документи по ал. 1 за всеки от тях;
3. е завършен повече от един клас от етап
от средната степен на образование, сред които е и последният клас от етапа, но лицето
иска признаване само на последния клас, се
представят документи по ал. 1 само за X клас
или XII клас;
4. са завършени всички класове от етап
от средната степен на образование и лицето
иска признаване на целия етап, се представят
документи по ал. 1 за всеки от съответните
класове.“
§ 29. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Уверението по ал. 3 се издава и в случаите, когато след завършен ХII клас се иска
признаване с цел достъп до пазара на труда.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „ал. 1, 2,
3 и 4“.
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§ 30. В чл. 111 ал. 4 се изменя така:
„(4) В уверението по чл. 110, ал. 3 и 4 се
вписва само последният признат от комисията
по чл. 107, ал. 1 клас. В случай че това е VII
клас, се вписва придобитото основно образование, в случай че това е Х клас – признат
завършен последен клас от първи гимназиален
етап, в случай че това е ХII клас – признат
завършен последен гимназиален клас, в случай
че в процедурата на признаване са представени
документи за всички класове от първи гимназиален етап – признат първи гимназиален
етап, а в случай че представеният документ
доказва придобито средно образование, в
уверението се вписва придобитото средно
образование.“
§ 31. Член 113 се изменя така:
„Чл. 113. (1) Лицата, на които е признат
завършен период или клас за класовете от І
до VІ включително по документи, издадени
от училище на чужда държава, не полагат
приравнителни изпити.
(2) Лицата, на които е признат завършен
период от обучението в VII клас или за VІІ
клас по документи, издадени от училище на
чужда държава, полагат приравнителен изпит
по български език и литература за първия
учебен срок на VII клас или за VII клас, резултатът от който се записва в протокол за
положени приравнителни изпити. При заявено
желание на ученика директорът на училището,
в което е положен изпитът, издава служебна
бележка за резултата от изпита.
(3) Лицата, на които по документи, издадени от училище на чужда държава или
в училище от системата на Европейските
училища, е признат:
1. завършен период или клас от VІІI до
ХI клас включително, както и първи срок на
ХII клас, полагат приравнителни изпити по
български език и литература и по учебните
предмети съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1, които
не са изучавали или по които нямат оценки
в документа за съответния клас или срок, а
след признаване на Х клас – и приравнителни изпити по история и цивилизации и по
география и икономика на България;
2. завършен Х клас в съответствие с чл. 108,
ал. 4, т. 3, полагат приравнителни изпити по
български език и литература и по история и
цивилизации и по география и икономика на
България, както и по математика и по два
чужди езика, ако не са ги изучавали или нямат оценки в документа за съответния клас;
3. завършен първи гимназиален етап, полагат приравнителни изпити по български
език и литература и по учебните предмети
от общообразователната, професионалната
и/или специализираната подготовка в VІІI –
Х клас, които не са изучавали или по които
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нямат оценка в документа, както и по история
и цивилизации и по география и икономика
на България за Х клас;
4. завършен втори гимназиален етап, полагат приравнителни изпити по български
език и литература и по учебните предмети
или модули от общообразователната, профилираната, професионалната и/или специализираната подготовка в XI – XII клас, които
не са изучавали или по които нямат оценка
в документа.
(4) Всички лица, на които е признат завършен период или клас за класовете от VІІI до
ХII включително по документи, издадени от
училище на чужда държава, и които са изучавали български език и литература, история
и цивилизации и география и икономика на
България към дипломатически представителства на Република България, към организации на българи, регистрирани съгласно
законодателството на съответната държава за
извършване на образователно-културна дейност, към Славянобългарския манастир „Св.
вмчк. Георги Зограф“ – Атон, Гърция, и към
български православни църковни общини в
чужбина, които се подпомагат със средства
от бюджета на МОН, и представят оригинално удостоверение за проведено обучение за
съответния признат клас, не полагат прирав
нителни изпити по тези учебни предмети.
(5) Всички лица, на които е признат завършен срок или клас за класовете от VІІ до
ХI клас включително, както и първи срок на
ХII клас включително по документи, издадени от училище в системата на Европейските
училища, не полагат приравнителен изпит
по български език и литература, ако са го
изучавали.
(6) Когато в документа за завършен период или клас за класовете от VІІ до ХI клас
включително, както и първи срок на ХII клас
включително в училище на чужда държава
или в училище от системата на Европейските
училища по отделен учебен предмет е поставена оценка, която при приравняване към
оценките по чл. 9, ал. 1 е по-ниска от среден
3,00, но ученикът е допуснат до следващ клас в
училището, от което идва, съответният учебен
предмет не се записва в удостоверението по
чл. 110, ал. 1, а ученикът полага приравнителен изпит по този предмет, ако той попада
в разпоредбите по ал. 3.
(7) Когато в училище на чужда държава
или в училище от системата на Европейските училища в гимназиален етап се изучава
учебен предмет само в една учебна година,
но с хорариум, покриващ учебните часове
за няколко класа от етапа, оценката по този
учебен предмет се зачита и за останалите
класове, в които той се изучава съгласно
българския учебен план.
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(8) Когато ученик, завършил клас в българско училище, е допуснат за обучение два или
повече класа по-нагоре в училище на чужда
държава или в училище от системата на Европейските училища, съответните класове се
признават като последователни след последния
завършен клас в българското училище.
(9) Когато ученик се е обучавал в училище
на чужда държава или в училище от системата на Европейските училища в поредни
класове в рамките на един етап от средната
степен на образование, документите за всички
класове се разглеждат комплексно и се признават всички учебни предмети, съвпадащи
с българския рамков или типов учебен план,
независимо от това в кой гимназиален клас
от съответния етап са изучавани в чужде
странното училище.
(10) Когато учебен предмет от документа
за завършен период или клас в училище на
чужда държава или в училище от системата
на Европейските училища включва учебно
съдържание по два или три учебни предмета
от българския рамков или типов учебен план,
оценката по този предмет се зачита като такава по всички съставни учебни предмети за
съответния български срок или клас.
(11) Когато се разглежда документ за завършен период или клас в страна, в която не
се оформят срочни оценки, годишната оценка
в българското училище се оформя съгласно
чл. 23, ал. 12.
(12) Завършен учебен период в училище на
чужда държава или в училище от системата
на Европейските училища се признава независимо от броя на приравнителните изпити,
които следва да бъдат положени съгласно
българския рамков учебен план, при условие
че е представен документ, удостоверяващ
обучение през целия период от време, който
обхваща учебния срок в съответната държава.
(13) Когато оценк ите в представените
документи по чл. 108, ал. 1, т. 2 и 4 са средноаритметични от оценките по съответните
предмети за два или повече класа от гимназиалния етап и това изрично е посочено в
документите, тези оценки се признават като
оценки по съответните предмети за всеки от
класовете.
(14) За учениците от VІІ клас, идващи от
държава, в която не се поставят срочни и
годишни оценки, но са допуснати до следващ
клас, се издава удостоверение за признато
основно образование.
(15) В случаите по ал. 13, когато ученикът
кандидатства за приемане в VІІI клас на места
по държавния план-прием, както и ако идва
от държава, в която не се поставят срочни
и годишни оценки и в класове от гимназиалната степен, ученикът следва да представи
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документ, който да позволява тълкувателно
приравняване на резултатите му по учебни
предмети към оценките по чл. 9, ал. 1.“
§ 32. В чл. 114, ал. 1 думите „на чл. 33“ се
заменят с „на чл. 32“.
§ 33. Член 115 се изменя така:
„Чл. 115. В случаите по чл. 113, ал. 3, т. 1,
когато ученикът има признат ХII клас по
документ от училище на чужда държава или
от училище от системата на Европейските
училища, училището по чл. 114, ал. 3 оформя
лично образователно дело на ученика въз
основа на оригиналното удостоверение по
чл. 110, ал. 1 и протоколите за положените
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приравнителни изпити и при желание на ученика издава удостоверение за завършен втори
гимназиален етап. При успешно положени
държавни зрелостни изпити училището издава
и диплома за средно образование.“
§ 34. В чл. 135, ал. 3 думите „по ал. 1“ се
заменят с „по ал. 2“.
Заключителна разпоредба
§ 35. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Денков
3428

Поправка. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти прави поправка
в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология, като в приложението към член единствен
(обн. като притурка към бр. 38 от 2022 г.) в т. 7.1.4. „Първа линия имунотерапия“ след думите „Прилага
се при стадий ІV“ на нов ред се добавя:
„Pembrolizumab като монотерапия – 200 mg І.V. на всеки 3 седмици или 400 mg І.V. на всеки 6
седмици, приложена като интравенозна инфузия в продължение на 30 минути, ден 1 (първа линия
на метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дром (NSCLC) при възрастни, чиито тумори
експресират PD-L1 с ≥ 50% пропорционален скор на тумора (tumour proportion score, TPS), без EGFR
или ALK положителни туморни мутации).
Продължава до прогресия или неприемлива токсичност. При клинично стабилни пациенти с първоначални данни за прогресия на заболяването е препоръчително лечението да продължи, докато
прогресията на заболяването не се потвърди.“
3426
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-18
от 2 юни 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 у чилищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Монтана след
Решение № 673, отразено в протокол № 31 от
26.04.2022 г. на Общинския съвет – Монтана,
становище от Регионалното управление на образованието – Монтана, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-14-13 от
27.05.2022 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 15.09.2022 г. закривам ОУ „Христо
Ботев“ – с. Д-р Йосифово, община Монтана,
област Монтана.
1. Учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Д-р
Йосифово, община Монтана, област Монтана,
продължават обучението си във II СУ „Н. Й.
Вапцаров“ – гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, при условията на чл. 12 от ЗПУО.
2. Задължителната документация на ОУ „Христо Ботев“ – с. Д-р Йосифово, община Монтана,
област Монтана, да се съхранява във II СУ „Н.
Й. Вапцаров“ – гр. Монтана, община Монтана,
област Монтана.
3. Имуществото на ОУ „Христо Ботев“ – с. Д-р
Йосифово, община Монтана, област Монтана,
което е общинска собственост, се предоставя
за управление със заповед на кмета на община
Монтана.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3446

Министър:
Н. Денков

ЗАПОВЕД № РД-14-19
от 2 юни 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 предло-

жение от кмета на община Брегово след Решение
№ 17, отразено в протокол № 03 от 13.04.2022 г.
на Общинския съвет – Брегово, становище от
Регионалното управление на образованието – Видин, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-14-13 от 27.05.2022 г. на
министъра на образованието и науката, поради
преустановяване на образователно-възпитателния процес в резултат на демографски промени
и миграционни процеси закривам НУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Ракитница, община Брегово, област Видин.
1. Задължителната документация на НУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Ракитница, община
Брегово, област Видин, да се съхранява в СУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово, община
Брегово, област Видин.
2. Имуществото на НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Ракитница, община Брегово, област
Видин, което е общинска собственост, се предоставя за управление със заповед на кмета на
община Брегово.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3447

Министър:
Н. Денков

ЗАПОВЕД № РД-14-20
от 2 юни 2022 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Петрич след Решение
№ 821 по протокол № 25 от 19.04.2022 г. на Общинския съвет – Петрич, становище от Регионалното
управление на образованието – Благоевград, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-14-13 от 27.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна
тенденция на намаляване броя на подлежащите
на задължително обучение в с. Беласица считано
от 1.09.2022 г. преобразувам Основно училище
„Христо Ботев“ – с. Беласица, и Средно училище
„Васил Левски“ – с. Коларово, в Средно училище
„Васил Левски“ със седалище, официален адрес и
адрес на обучение: с. Коларово, община Петрич,
област Благоевград.
1. Учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Беласица, и СУ „Васил Левски“ – с. Коларово,
да продължат образованието си в СУ „Васил
Левски“ – с. Коларово, община Петрич, област
Благоевград.
2. За дъл ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Христо Ботев“ – с. Беласица, и СУ „Васил Левски“ – с. Коларово, да се съхранява в СУ „Васил
Левски“ – с. Коларово, община Петрич, област
Благоевград.
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3. Финансиращ орган: кмет на община Петрич.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3448

Министър:
Н. Денков

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-318
от 15 април 2022 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
от Закона за защитените територии във връзка
с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Скален мост
„Седларката“ в местността Езерото, в землището
на с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен, обявена със Заповед № 1799 от 30.06.1972 г.
на Министерството на горите и опазване на
природната среда (ДВ, бр. 59 от 1972 г.) от 0,5
ха на 6,592 дка.
2. В границата на природна забележителност
„Скален мост „Седларката“ в местността Езерото,
определена със заповедта по т. 1, попада поземлен имот с идентификатор 61950.54.13 съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Ракита с ЕКАТТЕ 61950, община
Червен бряг, област Плевен, одобрена със Заповед
№ РД-18-1222 от 12.06.2018 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, с площ 6,592 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на природна забележителност „Скален мост „Седларката“ в местността Езерото и
картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Плевен.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

3453

Министър:
Б. Сандов

ЗАПОВЕД № РД-380
от 5 май 2022 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във
връзка с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена тери т ори я – за щ и т ена ме с т но с т „Къ л к ат а“ в
землището на с. Кости, община Царево, област
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Бургас, обявена със Заповед № 25 от 9.01.1989 г.
на Комитета за опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 7 от 1989 г.)
от 189 дка на 187,966 дка.
2. В границата на защитена местност „Кълката“,
определена със заповедта по т. 1, попада поземлен имот с идентификатор 38947.22.52 съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Кости, община Царево, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-260
от 23.04.2019 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 187,966 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Кълката“
и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Бургас.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

3454

Министър:
Б. Сандов

ЗАПОВЕД № РД-419
от 20 май 2022 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във
връзка с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Дреновица“, в
землището на с. Сухаче, община Червен бряг,
област Плевен, обявена като историческо място
със Заповед № 356 от 5.02.1966 г. на Комитета по
горите и горската промишленост (ДВ, бр. 30 от
1966 г.), прекатегоризирана в защитена местност с
цел опазване на характерен ландшафт със Заповед
№ РД-757 от 10.06.2003 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ), ДВ, бр. 60 от
2003 г., от 200,000 дка на 264,374 дка.
2. В границата на защитена местност „Дреновица“, определена със заповедите по т. 1, попадат
имоти с идентификатори: 70281.103.28, 70281.103.29,
70281.103.30, 70281.103.31, 70281.103.32, 70281.103.33,
70281.103.34, 70281.103.35, 70281.103.36, 70281.103.37,
70281.103.45, 70281.103.46, 70281.103.47, 70281.103.48,
70281.103.49, 70281.103.50, 70281.103.51, 70281.103.52,
70281.103.53, 70281.103.54, 70281.103.55, 70281.103.56,
70281.103.57, 70281.103.58, 70281.103.59, 70281.103.60,
70281.103.61, 70281.103.62, 70281.103.63, 70281.103.64,
70281.103.73, 70281.103.74, 70281.103.75, 70281.103.76,
70281.103.77, 70281.103.78, 70281.103.79, 70281.103.80,
70281.103.81, 70281.103.82, 70281.103.83, 70281.103.84,
70281.103.85, 70281.103.86, 70281.103.99, 70281.103.100,
70281.103.101, 70281.103.102, 70281.103.104, 70281.105.1,
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70281.105.2, 70281.105.45, 70281.105.46, 70281.105.47,
70281.105.48, 70281.105.49, 70281.105.50, 70281.105.51,
70281.105.52, 70281.105.53, 70281.105.54, 70281.105.55,
70281.105.56, 70281.105.57, 70281.105.58, 70281.105.59,
70281.105.60, 70281.105.61, 70281.105.62, 70281.105.63,
70281.105.64, 70281.105.65, 70281.105.66 и 70281.105.67,
съгласно кадастралната карта и кадастралния
регистър на с. Сухаче, община Червен бряг, област Плевен, одобрена със Заповед № РД-18-266
от 9.09.2020 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с площ 264,374 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Дреновица“
и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Плевен.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при Министерството на
околната среда и водите.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Б. Сандов
3433

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № СД-06-36
от 7 юли 2021 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския
закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците нареждам:
Изключвам поради невнасяне на вноската за
професионална квалификация за 2021 г. Десис 
лава Петьова Колева с адрес: Пловдив, ул. Гео
Милев № 30А, ет. 2, ап. 1, от утвърдения със
Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра
на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, включена в списъка със Заповед № ЛС-04-336 от 23.05.2019 г. на министъра
на правосъдието (ДВ, бр. 47 от 2019 г.).
Мотиви: Десислава Петьова Колева е включена в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от
6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат
да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон,
включена в списъка със Заповед № ЛС-04-336 от
23.05.2019 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 47 от 2019 г.).

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон
синдикът прави задължителна ежегодна вноска
за професионална квалификация, чийто размер
се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се
издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на
финансите.
В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г.
за реда за подбор, квалификация и контрол върху
синдиците е предвидено задължението в срок до
31 март на всяка календарна година синдикът да
направи вноска за професионална квалификация
в размер на една минимална работна заплата за
страната, да уведоми за това писмено министъра
на правосъдието и да представи доказателства.
От представеното с писмо pег. 92-38-27#172/
2.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“
извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по
сметката на министерството вноски за професио
нална квалификация от синдици за периода от
1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че Десислава
Петьова Колева не е изпълнила задължението
си за заплащане на вноската за професионална
квалификация за 2021 г. в нормативно определения срок.
С оглед на изложеното е налице основание за
прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от
Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3
от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които
невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване
на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от
Търговския закон.
Препис от настоящата заповед да се връчи
на Десислава Петьова Колева – за сведение, на
директора на дирекция „Взаимодействие със
съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и
на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.

3325

Министър:
Я. Стоилов

ЗАПОВЕД № СД-06-65
от 7 юли 2021 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския
закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците нареждам:
Изключвам поради невнасяне на вноската за
професионална квалификация за 2021 г. Полина
Василева Василева с адрес: Бургас, ул. Ген. Гурко
№ 38, ет. 6, ап. 11, от утвърдения със Заповед
№ ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на право-
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съдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата,
които могат да бъдат назначавани за синдици в
производства по несъстоятелност по Търговския
закон, включена в списъка със Заповед № ЛС-04462 от 5.06.2007 г. на министъра на правосъдието
(ДВ, бр. 52 от 2007 г.).
Мотиви: Полина Василева Василева е включена в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от
6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат
да бъдат назначавани за синдици в производства
по несъстоятелност по Търговския закон със Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. на министъра
на правосъдието (ДВ, бр. 52 от 2007 г.).
Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон
синдикът прави задължителна ежегодна вноска
за професионална квалификация, чийто размер
се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се
издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на
финансите.
В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г.
за реда за подбор, квалификация и контрол върху
синдиците е предвидено задължението в срок до
31 март на всяка календарна година синдикът да
направи вноска за професионална квалификация
в размер на една минимална работна заплата за
страната, да уведоми за това писмено министъра
на правосъдието и да представи доказателства.
От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/
2.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“
извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по
сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода
от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че Полина
Василева Василева не е изпълнила задължението
си за заплащане на вноската за професионална
квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.
С оглед на изложеното е налице основание за
прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от
Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3
от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които
невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване
на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от
Търговския закон.
Препис от настоящата заповед да се връчи
на Полина Василева Василева – за сведение, на
директора на дирекция „Взаимодействие със
съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и
на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.

3326

Министър:
Я. Стоилов

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № СД-06-71
от 7 юли 2021 г.

На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския
закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците нареждам:
Изключвам поради невнасяне на вноската за
професионална квалификация за 2021 г. Стефка
Асенова Дамянова с адрес: Перник, ул. Отец
Паисий, бл. 59, вх. А, ап. 7, от утвърдения със
Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра
на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, включена в списъка със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на
правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.).
Мотиви: Стефка Асенова Дамянова е включена в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от
6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат
да бъдат назначавани за синдици в производства
по несъстоятелност по Търговския закон със
Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра
на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.).
Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон
синдикът прави задължителна ежегодна вноска
за професионална квалификация, чийто размер
се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се
издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на
финансите.
В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците е предвидено задължението
в срок до 31 март на всяка календарна година
синдикът да направи вноска за професионална
квалификация в размер на една минимална работна заплата за страната, да уведоми за това
писмено министъра на правосъдието и да представи доказателства.
От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/
2.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“
извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по
сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода
от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че Стефка
Асенова Дамянова не е изпълнила задължението
си за заплащане на вноската за професионална
квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.
С оглед на изложеното е налице основание за
прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от
Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3
от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които
невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване
на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от
Търговския закон.
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Препис от настоящата заповед да се връчи
на Стефка Асенова Дамянова – за сведение, на
директора на дирекция „Взаимодействие със
съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и
на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.

3327

Министър:
Я. Стоилов

ЗАПОВЕД № СД-06-73
от 7 юли 2021 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския
закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците нареждам:
Изключвам поради невнасяне на вноската за
професионална квалификация за 2021 г. Теменужка Василева Захова с адрес: област Благоевград,
община Благоевград, гр. Благоевград, ул. Никола
Вапцаров № 18, от утвърдения със Заповед № ЛС04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието
(ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които
могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон,
включена в списъка със Заповед № ЛС-04-462 от
5.06.2007 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 52 от 2007 г.).
Мотиви: Теменужка Василева Захова е включена в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от
6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат
да бъдат назначавани за синдици в производства
по несъстоятелност по Търговския закон със Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. на министъра
на правосъдието (ДВ, бр. 52 от 2007 г.).
Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон
синдикът прави задължителна ежегодна вноска
за професионална квалификация, чийто размер
се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се
издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на
финансите.
В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г.
за реда за подбор, квалификация и контрол върху
синдиците е предвидено задължението в срок до
31 март на всяка календарна година синдикът да
направи вноска за професионална квалификация
в размер на една минимална работна заплата за
страната, да уведоми за това писмено министъра
на правосъдието и да представи доказателства.
От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/
2.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“
извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по
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сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода от
1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че Теменужка
Василева Захова не е изпълнила задължението
си за заплащане на вноската за професионална
квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.
С оглед на изложеното е налице основание за
прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от
Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3
от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които
невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване
на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от
Търговския закон.
Препис от настоящата заповед да се връчи
на Теменужка Василева Захова – за сведение,
на директора на дирекция „Взаимодействие със
съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и
на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.

3328

Министър:
Я. Стоилов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-23
от 17 май 2022 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за урбанизираните
територии в землищата на с. Голямо Крушево,
с. Камен връх, с. Мамарчево, с. Оман и с. Попово,
община Болярово, с. Борисово, с. Добрич, с. Жребино, с. Лалково, с. Малко Кирилово, с. Стройно
и с. Чернозем, община Елхово, област Ямбол.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Сървей Груп“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-4 от 23.02.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Ямбол, Община Болярово, Община
Елхово и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

3375

За изпълнителен директор:
Ст. Петров
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ЗАПОВЕД № РД-18-85
от 20 май 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизираната територия в землището на с. Драгоево, община Велики Преслав, област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 2.07.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

3376

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-86
от 20 май 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Златар, община Велики Преслав, област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 2.07.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3377
ЗАПОВЕД № РД-18-87
от 20 май 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Кочово, община Велики Преслав, област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 2.07.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3378
ЗАПОВЕД № РД-18-88
от 20 май 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Осмар, община Велики Преслав, област Шумен.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 2.07.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3379
ЗАПОВЕД № РД-18-89
от 20 май 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Троица, община Велики Преслав, област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 2.07.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3380
ЗАПОВЕД № РД-18-90
от 20 май 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизираната територия в землището на с. Хан
Крум, община Велики Преслав, област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 2.07.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3381
ЗАПОВЕД № РД-18-92
от 27 май 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Чавдар, община Чавдар, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 8.02.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
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Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3382

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 376
от 15 април 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ
Общинският съвет – Гурково, одобрява изменение
на действащия общ устройствен план (ОУП) на
община Гурково в частта му за ПИ с идентификатор 22767.188.449 по КККР на с. Паничерево,
като за имота се предвиди зона за нискоетажно
жилищно застрояване – Жм.
Председател:
Г. Гочев
3356

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 76
от 19 май 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2
от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ,
Общинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява общ устройствен план (ОУП) на
община Елена ведно с приложенията към него:
графични и текстови материали, правила и нормативи за прилагането му, неразделни части от
общия устройствен план.
2. Решението на Общинския съвет – гр. Елена,
за одобряване на общия устройствен план да се
обяви в „Държавен вестник“. Одобреният ОУП
заедно с приложенията към него да се публикуват
на интернет страницата на Община Елена, както
и в Единния публичен регистър по устройство
на територията по чл. 5а от ЗУТ в 7-дневен срок
от одобряването на плана.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 215 от ЗУТ.
Председател:
Ст. Златев
3403

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № РД-09-89
от 30 май 2022 г.
На основание чл. 32 от Закона за админис
трацията, чл. 4, ал. 2 и чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 129, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) и във връзка със постъпи-
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ли в областната администрация – Кърджали,
заявления с вх. № РР-01-499-22 от 4.05.2022 г.,
вх. № РР-01-499-23 от 9.05.2022 г. и вх. № РР01- 499-24 о т 17.05.2022 г. на у п ра ви т ел я на
„ВиК“ – ООД, гр. Кърджали, за одобряване на
изменения по одобрен ПУП – ПП за обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС
„Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ „Енчец“, във
връзка с протокол от 26.05.2022 г. на ОЕСУТ,
назначен със Заповед № РД-09-87 от 23.05.2022 г.
на областния управител на област Кърджали
одобрявам измененията в подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на обект:
„Реконструкция на магистрален водопровод на
ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ „Енчец“,
одобрен със Заповед № РД-09-74 от 12.04.2019 г.
на областния управител на област Кърджали,
намиращ се на територията на община Кърджали
и община Черноочене, област Кърджали.
На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 90,
ал. 2, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) допускам предварително изпълнение
на настоящата заповед със следните мотиви:
Обектът е с голяма обществена значимост и
се реализира със средства от одобрена инвестиционна програма на „ВиК“ – ООД – Кърджали.
Всяко закъснение, възникнало не по вина на
изпълнителя, създава риск за финансови загуби
поради ненавременно усвояване на средства по
програмата. Предвид че реконструкцията е на
магистрален водопровод за питейна вода, забавянето на реализацията на обекта би довела и
до значителни или труднопоправими вреди за
населението в област Кърджали.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
областния управител на област Кърджали пред
Административния съд – Кърджали, в тридневен
срок от съобщаването му на основание чл. 60,
ал. 5 от АПК.
Всички желаещи могат да се запознаят с проекта на измененията на одобрения ПУП – ПП за
обект: „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ
„Енчец“, всеки работен ден от 9 ч. до 17,30 ч. в
стая № 409 в сградата на областната администрация – Кърджали.
На основание чл. 129, ал. 4 и 5 от ЗУТ настоящата заповед да се изпрати за обнародване
в „Държавен вестник“ и да се публикува на
интернет страницата на областната администрация – Кърджали.
Настоящата заповед подлежи на обжалване
пред Административния съд – Кърджали, чрез
областния управител на област Кърджали в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ съгласно чл. 215, ал. 1 и 4, изр. първо,
предл. последно от ЗУТ.

3372

Областен управител:
Д. Делчев
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ОА-ДС-19-8
от 2 юни 2022 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
протокол № РД-18-304 от 10.12.2021 г. и протокол
№ ОА-РД-26-109 от 25.05.2022 г. на комисията
по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам план на
новообразувани имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ и
регистъра към него за землището на с. Лиляч,
община Невестино, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

3484

Областен управител:
К. Димитрова

ЗАПОВЕД № ОА-ДС-19-9
от 2 юни 2022 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
протокол № РД-18-303 от 10.12.2021 г. и протокол
№ ОА-РД-26-108 от 25.05.2022 г. на комисията
по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам план на
новоо бразувани имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ и
регистъра към него за землището на с. Еремия,
община Невестино, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

3485

Областен управител:
К. Димитрова

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 695
от 26 април 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1
и ал. 3 от Закона за устройство на територията
Общинският съвет – Монтана, одобрява частично
изменение на общия устройствен план на община
Монтана с териториален обхват поземлен имот
с идентификатор 48489.21.494 по кадастралната
карта на гр. Монтана, с който се променя устройствената зона от Ов – вилно застрояване, в
Оо – обществено обслужване, съгласно чертежа.
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Решението на общинския съвет да се разгласи с обявление съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ,
което се поставя на определените за това места
в сградата на общината, района или кметството,
както и на други подходящи места в съответната
територия – предмет на плана, и да се публикува
на интернет страницата на общината.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не
подлежи на оспорване.
Съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ решението се
обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува в Единния публичен регистър по устройство
на територията по чл. 5а от ЗУТ. Одобреният
общ устройствен план се публикува в интернет
страницата на общината в 7-дневен срок от одобряването му.

3395

Председател:
И. Иванов

РЕШЕНИЕ № 697
от 26 април 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1
и ал. 3 от Закона за устройство на територията
Общинският съвет – Монтана, одобрява частично
изменение на общия устройствен план на община
Монтана с териториален обхват поземлен имот
с идентификатор 39503.13.32 по кадастралната
карта на с. Крапчене, община Монтана, местност
Ливадски дол, с който се променя устройствената зона от земеделска земя в Ов – вилна зона,
с показатели за застрояване на устройствена
зона Ов: Пзастр. – 40 %; Кинт. – 0,8; КК – 7 м;
Позел. – 50 %.
Решението на общинския съвет да се разгласи с обявление съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ,
което се поставя на определените за това места
в сградата на общината, района или кметството,
както и на други подходящи места в съответната
територия – предмет на плана, и да се публикува
на интернет страницата на общината.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не
подлежи на оспорване.
Съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ решението се
обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува в Единния публичен регистър по устройство
на територията по чл. 5а от ЗУТ. Одобреният
общ устройствен план се публикува в интернет
страницата на общината в 7-дневен срок от одоб
ряването му.

3396

Председател:
И. Иванов

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 451
от 16 май 2022 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
от ЗМСМА във връзка с чл. 310, ал. 5, чл. 311,
ал. 1 и чл. 321, ал. 1 от ЗПУО, чл. 12, ал. 1 от

С Т Р.
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ЗОС и в изпълнение на Решение № 100, прието
с протокол № 04 от 15.04.2022 г. на Общинския
съвет „Родопи“ нареждам:
1. Да се преобразува ДГ „Първи юни“ – с. Брестовица, чрез отделяне на филиалите към нея в
с. Златитрап и с. Кадиево в отделни детски градини, а именно в ДГ „Първи юни“ – с. Златитрап,
и ДГ „Мир“ – с. Кадиево, считано от 1.06.2022 г.
2. Разкриват се ДГ „Първи юни“ – с. Златитрап,
с административен адрес – с. Златитрап, община
„Родопи“, ул. Първа № 2, и ДГ „Мир“ – с. Кадиево,
с административен адрес – с. Кадиево, община
„Родопи“, ул. Четвърта № 24.
3. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградите на детските градини
с административни адреси, както следва: ДГ
„Първи юни“ – с. Златитрап, ул. Първа № 2, и
ДГ „Мир“ – с. Кадиево, ул. Четвърта № 4.
4. Задължителната документация на ДГ „Първи
юни“ – с. Златитрап, и ДГ „Мир“ – с. Кадиево,
наличният инвентар, сградният фонд и дворни
площи – п ублична общинска собственост, в
с. Златитрап и с. Кадиево да се приемат за стопанисване и управление от временно назначените
директори до провеждане на конкурс.
5. Разпределението на децата по групи и сгради в детските градини да се извършва съгласно
действащата Наредба за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини на територията на
община „Родопи“.
6. Отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата да продължат в
сградата към съответната детска градина, която
посещават преди отделянето, като организацията
на предучилищното образование в преобразуваните детски градини да се извършва съгласно
раздел III, глава пета от ЗПУО.
7. Трудовите правоотношения с педагогическия
и непедагогическия персонал на отделените детски градини да бъдат уредени по реда на чл. 91
и 123 от Кодекса на труда.
8. Финансиращ орган е Община „Родопи“
като първостепенен разпоредител с бюджет по
смисъла на Закона за публичните финанси, от
чийто бюджет се финансират дейностите в детските градини.
9. След влизане в сила на настоящата заповед
да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на разделените/
отделените детски градини и да се изготвят необходимите приемно-предавателни протоколи.
На основание чл. 320, ал. 3 от ЗПУО настоящата заповед подлежи на обнародване в „Държавен вестник“.
На основание чл. 149. ал. 1 от АПК настоящата заповед подлежи на оспорване в 14-дневен
срок от съобщаването є пред Административния
съд – Пловдив.

3343

Кмет:
П. Михайлов
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ОБЩИНА СОПОТ
РЕШЕНИЕ № 269
от 19 май 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 2 от ЗУТ, Решение № 136, взето с протокол
№ 24 от 15.02.2021 г. на Общинския съвет – Сопот, с което е разрешено изменението, решение
по т. 4 от протокол № IV от 19.04.2022 г. на
ОЕСУТ – Сопот, Общинският съвет – Сопот,
одобрява проект за изменение на общ устройствен
план на община Сопот, касаещо изменение на
структурна единица 77 – земеделска територия
с устройствен режим с недопустима промяна
на предназначението, в обхвата на поземлен
имот с идентификатор 68080.122.54, с площ 2000
кв. м, м. Малкия друм по КККР на гр. Сопот,
в земеделска територия с устройствен режим
с допустима промяна на предназначението за
многофункционално ползване.

3443

Председател:
Н. Пенева

82. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.05.2022 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
41 508 859
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
4 413 397
Инвестиции в ценни книжа
16 871 492
Всичко активи
62 793 748
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
25 075 482
Задължения към банки
19 256 997
Задължения към правителството
и бюджетни организации
7 641 584
Задължения към други депозанти
1 754 313
Депозит на управление „Банково“
9 065 372
Всичко пасиви
62 793 748
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.05.2022 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
51 438
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 075 791
Дълготрайни материални и
нематериални активи
135 439
Други активи
26 761
Депозит в управление „Емисионно“ 9 065 372
Всичко активи
11 354 801
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
5 591 220
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Други пасиви
693 734
Всичко задължения
6 284 954
Основен капитал
20 000
Резерви
5 192 451
Неразпределена печалба
-142 604
Всичко собствен капитал
5 069 847
Всичко пасиви
11 354 801
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
3354
46. – Прокурорската колегия на Висшия съ
дебен 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 право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва 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 служба или от окръжните
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.
3429
10. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим
имот № С220022-091-0000510/3.05.2022 г. възлага
на Петър Димитров, София, ул. Промишлена
№ 27, вх. В, ап. 14, следния недвижим имот:
гараж – паркомясто № 5 със застроена площ
24,86 кв. м, разположено в партера на сграда
с кадастрален идентификатор 02508.78.81.1, вид
собственост – частна, функционално предназначение – сграда със смесено предназначение, брой
етажи: 4, брой самостоятелни обекти: 16, застроена площ: 348 кв. м, с административен адрес
гр. Балчик, ул. Георги Бенковски № 26. Сградата
е разположена в поземлен имот с идентификатор
02508.78.81, с площ на имота 369 кв. м, стар номер

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

742, кв. 56, парцел XXXIII, с граници/съседи на
имота по скица: 02508.78.78, 02508.78.80, 02508.79.78,
02508.80.171, с адрес: гр. Балчик, община Балчик,
ул. Георги Бенковски № 26.
3421
18. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Бла
гоевград, на основание чл. 253 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С220001-091-000022 от 7.03.2022 г. възлага на
„Би Грийнфул“ – ЕООД, ЕИК 206556618, следния
обект: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.258.1.2 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-70 от 14.12.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК, последното изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо самостоятелния обект, е от 25.02.2013 г.,
адрес на имота: гр. Петрич, ул. Струма, ет. 1.
Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в
сграда с идентификатор 56126.601.258.1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; сградата
е разположена в поземлен имот с идентификатор
56126.601.258, предназначение на самостоятелния
обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 100,47 кв. м,
прилежащи части: съответните идеални общи
части на сградата и правото на строеж, ниво:
1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: няма; под обекта: 56126.601.258.1.1,
над обекта: 56126.601.258.1.3. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението,
което е вписано в Агенцията по вписванията,
Служба по вписванията – Петрич.
3430
1. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътен участък
гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен
км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията
на Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Агна Станиславова Лашкова и Нестор Страхилов Михайлов, наследник на Страхил
Костадинов Михайлов, собственици на имот с
идентификатор 68134.2805.1875, образуван от имот
по регистър към одобрен ПУП с идентификатор
68134.2805.56, намиращ се в гр. София, Столична
община, област София, за постановяването на
Решение № 225 от 14.04.2022 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3460
2. – ДП „Национална компания „Железопът
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътен
участък гара София – гара Волуяк“, част от
проект „Развитие на железопътен възел София“
от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“,
на територията на Столична община, област
София, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Павлина
Кирилова Павлова, Богдана Стефанова Жепич
и Екатерина Стефанова Асенова, наследници на
Асен Стефанов Венков, собственик на имот с
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идентификатор 68134.2808.2673, образуван от имот
по регистър към одобрен ПУП с идентификатор
68134.2808.70, намиращ се в гр. София, Столична
община, област София, за постановяването на
Решение № 225 от 14.04.2022 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3461
3. – ДП „Национална компания „Железопът
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътен
участък гара София – гара Волуяк“, част от
проект „Развитие на железопътен възел София“
от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“,
на територията на Столична община, област
София, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Йорданка
Спасова Николова, Марика Спасова Цветкова,
Атанас Димитров Атанасов, Мария Димитрова
Харалампиева, Галина Димитрова Атанасова,
Елза Костадинова Александрова, Иван Илиянов Цветанов, Славка Никифорова Каранова
и Елисавета Николова Мутафова, наследници
на Вацо Костов Георев, собственик на имот с
идентификатор 68134.2819.2934, образуван от имот
по регистър към одобрен ПУП с идентификатор
68134.2819.841, намиращ се в гр. София, Столична
община, област София, за постановяването на
Решение № 225 от 14.04.2022 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3462
4. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътен участък
гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен
км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията
на Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Атанас Иванов Пандов, Иванка
Василева Пандова, Лилия Панчева Пандова и
Аннатолия Божилова Александрова, наследници
на Иван Любомиров Пандов, Панчо Любомиров
Пандов и Божил Атанасов Георгиев, собственици
на имот с идентификатор 68134.2819.2930, образуван от имот по регистър към одобрен ПУП
с идентификатор 68134.2819.850, намиращ се в
гр. София, Столична община, област София, за
постановяването на Решение № 225 от 14.04.2022 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3463
5. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътен участък
гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен
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км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията
на Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Бойко Стефанов Кръстанов,
Людмила Стефанова Стефчева-Бреулъ и Цветан Валериев Георгиев, наследници на Стефан
Кръстанов Стефчев и Тинка Кръстанова Митрошинова, собственици на имот с идентификатор
68134.2819.2948, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с идентификатор 68134.2819.975,
намиращ се в гр. София, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3464
6. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътен участък
гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен
км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията
на Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Агна Станиславова Лашкова
и Нестор Страхилов Михайлов, наследници на
Таско Минков Колев, собственик на имот с
идентификатор 68134.2819.1677, намиращ се в землището на гр. София, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3465
7. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътен участък
гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен
км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията
на Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Никола Вергилов Костов, Росица
Тодорова Крумова, Александър Георгиев Димитров, Теодора Александрова Георгиева, Вергиния
Феодорова Андонова и Първан Христов Първанов,
наследници на Крум Костов Иванов, собственик
на имот с идентификатор 68134.2819.2932, образуван от имот по регистър към одобрен ПУП
с идентификатор 68134.2819.1795, намиращ се в
гр. София, Столична община, област София, за
постановяването на Решение № 225 от 14.04.2022 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3466
8. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътен участък
гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен
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км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията
на Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Божидара Кирилова Михайлова,
Татяна Тодорова Михайлова и Цветанка Стратиева Сергиева, наследници на Игнат Сергиев
Георгиев, собственик на имот с идентификатор
68134.2819.2966, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП с идентификатор 68134.2819.2036,
намиращ се в гр. София, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3467
9. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътен участък
гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен
км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията
на Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Гергана Младенова Дончева и
Стефан Иванов Миланов, собственици на имот с
идентификатор 68134.2819.2924, образуван от имот
по регистър към одобрен ПУП с идентификатор
68134.2819.2064, намиращ се в гр. София, Столична
община, област София, за постановяването на
Решение № 225 от 14.04.2022 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3468
10. – ДП „Национална компания „Желе
зопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от
проект „Развитие на железопътен възел София“
от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“,
на територията на Столична община, област
София, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Зоя Борисова
Николова и Бойко Димитров Танов, наследници
на Стоян Димитров Илиев, собственик на имот
с идентификатор 68134.2819.2100, намиращ се в
гр. София, Столична община, област София, за
постановяването на Решение № 225 от 14.04.2022 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3469
11. – ДП „Национална компания „Железопът
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътен участък
гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен
км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията
на Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Тодорка Димитрова Гелкова, Йонка
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Стойчева Христова и Виолета Василева Ралева,
наследници на Марица Маринова Гелкова, собственик на имот с идентификатор 68134.2819.2960,
образуван от имот по регистър към одобрен ПУП
с идентификатор 68134.2819.2174, намиращ се в
гр. София, Столична община, област София, за
постановяването на Решение № 225 от 14.04.2022 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3470
12. – ДП „Национална компания „Желе
зопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от
проект „Развитие на железопътен възел София“
от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на
територията на Столична община, област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мария Георгиева
Дочева и Николай Георгиев Дочев, наследници на
Величко Георгиев Танчев, собственик на имот с
идентификатор 68134.2819.2956, образуван от имот
по регистър към одобрен ПУП с идентификатор
68134.2819.2197, намиращ се в гр. София, Столична
община, област София, за постановяването на
Решение № 225 от 14.04.2022 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3471
13. – ДП „Национална компания „Железопът
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътен участък
гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен
км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията
на Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Георги Спасов Хаджиев, собственик
на имот с идентификатор 68134.2821.2591, образуван от имот по регистър към одобрен ПУП
с идентификатор 68134.2821.126, намиращ се в
гр. София, Столична община, област София, за
постановяването на Решение № 225 от 14.04.2022 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3472
14. – ДП „Национална компания „Железопът
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътен участък
гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен
км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията
на Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мая Георгиева Чикерова, собственик на имот с идентификатор 68134.2822.3030,
образуван от имот по регистър към одобрен ПУП
с идентификатор 68134.2822.2447, намиращ се в
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гр. София, Столична община, област София, за
постановяването на Решение № 225 от 14.04.2022 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3473
15. – ДП „Национална компания „Железопът
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътен участък
гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен
км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията
на Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тханх Тхи Чан-Митева, Ха
Ви Чан Василева-Митева, Емил Василев Митев,
Иво Василев Митев и Райна Василева Митева,
наследници на Станика Йорданова Митева, собственик на имот с идентификатор 68134.2822.3007,
образуван от имот по регистър към одобрен ПУП
с идентификатор 68134.2822.2564, намиращ се в
гр. София, Столична община, област София, за
постановяването на Решение № 225 от 14.04.2022 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3474
16. – ДП „Национална компания „Железопът
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътен участък
гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен
км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията
на Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Десислава Трайчова Садикова,
наследник на Трайчо Димитров Иванов, собственик на имот с идентификатор 68134.2822.3007.1,
образуван от имот по регистър към одобрен ПУП
с идентификатор 68134.2822.2564.3, намиращ се в
гр. София, Столична община, област София, за
постановяването на Решение № 225 от 14.04.2022 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3475
17. – ДП „Национална компания „Железопът
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътен
участък гара София – гара Волуяк“, част от
проект „Развитие на железопътен възел София“
от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на
територията на Столична община, област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иванка Василева
Пандова и Лилия Панчева Пандова, наследници
на Божил Ваклинов Кулишев, собственик на имот
с идентификатор 68134.2823.2736, намиращ се в
гр. София, Столична община, област София, за
постановяването на Решение № 225 от 14.04.2022 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
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имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3476
18. – ДП „Национална компания „Железопът
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътен участък
гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен
км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията
на Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лиляна Николова Кирякова
и Димитринка Траянова Соколова, наследници
на Буда Иванова Тасева, собственик на имот с
идентификатор 68134.4355.2965, образуван от имот
по регистър към одобрен ПУП с идентификатор
68134.4355.18, намиращ се в гр. София, Столична
община, област София, за постановяването на
Решение № 225 от 14.04.2022 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3477
19. – ДП „Национална компания „Желе
зопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от
проект „Развитие на железопътен възел София“
от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“,
на територията на Столична община, област
София, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Павлинка Лазова Младенова, наследник на Василка
Трайкова Младенова, собственик на имоти с
идентификатори 68134.4355.2986 и 68134.4355.2987,
образувани от имот по регистър към одобрен ПУП
с идентификатор 68134.4355.2035, намиращ се в
гр. София, Столична община, област София, за
постановяването на Решение № 225 от 14.04.2022 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3478
20. – ДП „Национална компания „Железопът
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътен участък
гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен
км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията
на Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Димитринка Траянова Соколова,
Лиляна Николова Кирякова и Георги Емилов
Маринков, наследници на Христо Тасев Коев, собственик на имот с идентификатор 68134.4355.2963,
образуван от имот по регистър към одобрен ПУП
с идентификатор 68134.4355.2847, намиращ се в
гр. София, Столична община, област София, за
постановяването на Решение № 225 от 14.04.2022 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
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Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3479
21. – ДП „Национална компания „Железопът
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътен участък
гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен
км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията
на Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на „Адимон“ – ЕООД, собственик на
имот с идентификатор 68134.4355.3008, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП с идентификатор 68134.4355.3022, и имот с идентификатор
68134.4355.3071, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП с идентификатор 68134.4355.3023,
намиращи се в гр. София, Столична община,
област София, за постановяването на Решение
№ 225 от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3480
64. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент за военнослужещ в област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.2. Военно дело,
научна специалност „Организация и управление
на въоръжените сили“ за преподаване на учебните
дисциплини „Тактика – II част (ВВС)“, „Обработване на радиолокационната информация и АСУ в
ПВО“, „Организация на пространството за ПВО“,
„Теория на системите и процесите“ и „Система за
наблюдение на въздушното пространство“ в катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна
отбрана“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна
академия „Г. С. Раковски“ – един. Срок за подаване
на документи за участие в конкурсa: 2 месеца от
обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За
дата на подаване на документите от кандидатите
се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски“.
Изискванията към кандидатите и необходимите
документи за участие в конкурса са определени със
Заповед № ОХ-465 от 13.05.2022 г. на министъра на
отбраната на Република България. Документи и
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
№ 82, тел.: 02/92-26-512, 02/92-26-675.
3318
172. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси: прием на редовни докторанти със стипендия за есенен прием
2022 – 2023 г.: 3.1. Социология, антропология
и науки за културата (ДП „Семиотика“), тема:
„Семиотика на модата: сравнителен анализ на
механизмите за културно въздействие на масовата
мода преди и след възникването на системата на
инфлуенсърите в социалните медии“ – едно място;
8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“), тема: „Джазовият компонент в поп музиката
в дигиталната епоха. Промени в музикалните
форми и хармоничните решения“ – едно място;
3.2. Психология (ДП „Обща психология“), тема:
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„Връзка между когнитивно и социално развитие
при деца в предучилищна възраст“ – едно място.
Необходими документи: молба до ректора на
НБУ за допускане до конкурс за редовна докторантура със стипендия, автобиография; диплома
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“; идеен проект за дисертация;
списък с публикации по темата на дисертацията
(ако има такива). Приемната процедура включва
кандидатдокторантски изпити по специалността
(писмен и устен); изпит по чужд език; събеседване по представения идеен проект по темата
на дисертацията. Документите се подават до 2
месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“ в офиса на Магистърския факултет на
адрес: Нов български университет, Корпус І, офис
122, ул. Монтевидео № 21, 1618 София. За повече
информация: тел. 02/8110 142. Прием на редовни
докторанти с такса за есенен прием 2022 – 2023 г.:
3.2. Психология (ДП „Обща психология“) – две
места; 3.1. Социология, антропология и науки за
културата (ДП „Антропология“) – едно място; 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(ДП „Семиотика“) – едно място; 8.3. Музикално
и танцово изкуство (ДП „Музика“) – три места;
2.2. История и археология (ДП „Археологически
изследвания и археометрия“) – едно място. Необходими документи: молба до ректора на НБУ за
допускане до конкурс за редовна докторантура с
такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“;
идеен проект за дисертация; списък с публикации
по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидатдокторантски
изпити по специалността (писмен и устен); изпит
по чужд език; събеседване по представения идеен
проект по темата на дисертацията. Документите
се подават до 2 месеца от обнародване на обявата
в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърския
факултет на адрес: Нов български университет,
Корпус І, офис 122, ул. Монтевидео № 21, 1618
София. За повече информация: тел. 02/8110 142.
3427
6. – Университетът по библиотекознание и
информационни технологии – София, обявява
конкурси за заемане на следните академични
длъжности: доцент в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Държавност
и сигурност) за нуждите на катедра „Национална
сигурност“ – един; професор в област на висшето
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
„Информатика и компютърни науки“ (Дизайн и
разработване на приложения и системи, базирани на потребителско преживяване) за нуждите
на катедра „Компютърни науки“ – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес:
София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111,
тел. за справки: +359 878 220 451, www.unibit.bg.
3420
46. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност
„Анестезиология и интензивно лечение“ – двама,
в катедра „Анестезиология и интензивно лечение“
на Факултет „Медицина“, за нуждите на Клини-
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ката по анестезиология и интензивно лечение
на УМБАЛ „Света Марина“ – ООД, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
3359
47. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност главен асистент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве по
специалност „Управление на здравните грижи“
в катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии“,
Факултет „Обществено здраве“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
3388
48. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина по специалност „Епидемиология“ към катедра „Инфекциозни болести,
епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, Факултет „Обществено здраве“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
3360
49. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност
„Кардиология“ – един, в Научноизследователския
институт, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски
№ 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139,
тел. 064/884-172.
3361
62. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност
„Ревматология“ – един, в катедра „Кардиология,
пулмология и ендокринология“, Факултет „Медицина“, за нуждите на Клиниката по ревматология
на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД – Плевен, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
3362
63. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност
„Кардиология“ – двама, в катедра „Кардиология,
пулмология и ендокринология“, Факултет „Медицина“, за нуждите на Клиниката по кардиология
на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД – Плевен, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински
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университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
3363
64. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност
„Неврохирургия“ – един, в катедра „Неврология и
неврохирургия“, Факултет „Медицина“, за нуждите
на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Г.
Странски“ – ЕАД – Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
3364
65. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина по специалност „Обща
хирургия“ – един, в катедра „Пропедевтика на
хирургическите болести“, Факултет „Медицина“,
за нуждите на Отделението по колопроктология
и гнойно-септична хиру ргия на УМБА Л „Г.
Странски“ – ЕАД – Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
3365
66. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор в област на вис
ше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина по
специалност „Инфекциозни болести“ – един, в
катедра „Инфекциозни болести, епидемиология,
паразитология и тропическа медицина“, факултет
„Обществено здраве“, за нуждите на Клиниката
по инфекциозни болести на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД – Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
3366
67. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Обща хирургия“ – един, в катедра
„Хирургически болести“, Факултет „Медицина“,
за нуждите на Отделението по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия на УМБАЛ „Г.
Странски“ – ЕАД – Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
3367
68. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина по
специалност „Акушерство и гинекология“ – един,
в катедра „Акушерство и гинекология“, Факултет
„Медицина“, за нуждите на Акушерската клиника
към УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД – Плевен, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Справки и документи – Медицински
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
3368
69. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина по
специалност „Обща хирургия“ – един, в катедра
„Пропедевтика на хиру ргическ ите болести“,
Факултет „Медицина“, за нуждите на Клиниката по онкологична хирургия на УМБАЛ „Г.
Странски“ – ЕАД – Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
3369
368. – Висшето училище по застраховане и
финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност доцент по
професионално направление 3.6. Право (търговско и застрахователно право) – един, със срок 2
месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. Справки и документи: ВУЗФ, София,
кв. Овча купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/4015829.
3322
8. – Институтът по биоразнообразие и екосис
темни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конку рс за академичната длъжност
професор по професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Паразитология и хелминтология“ за нуждите на
изследователска група „Таксономия, еволюция
и екология на хелминтите“, секция „Биоразнообразие и екология на паразитите“ на отдел
„Животинско разнообразие и ресурси“ – един.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса
са публикувани на сайта на института: www.iber.
bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ
(тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ,
бул. Цар Освободител № 1.
3452
130. – Институтът по експериментална мор
фология, патология и антропология с музей
при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност доцент в област 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
нау к и, нау чна специа лност „А нт ропологи я“
(01.06.01) за нуждите на секция „Антропология
и анатомия“ в ИЕМПАМ – БАН. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая
№ 209, тел. 02/979 23 11.
3323
419. – Институтът за космически изследвания
и технологии при БАН – София, обявява конкурси
за заемане на академична длъжност доцент: в
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята
и планетите“ за нуждите на секция „Системи за
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дистанционни изследвания“ – един; в област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, научна специалност
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (нови материали и технологии
за космически експерименти и работа в екстремни условия)“ за нуждите на секция „Космическо
материалознание“ – един, двата със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на
ИКИТ – БАН – София, 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 1, стая № 413, тел. 02/988 35 03.
3407
440. – Институтът по микробиология „Сте
фан Ангелов“ към БАН, София, обявява конкурс
за професор по направление 4.3. Биологически науки (Микробиология) за нуждите на департамент
„Биотехнология“, лаборатория „Биоремедиация и
биогорива“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
сградата на института, София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 26, стая № 218, тел. 02 979 31 24.
3373
92. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН, София, обявява конкурс за един главен асистент по професионално направление 4.3. Биологически науки,
специалност „Молекулярна биология“ за нуждите
на секция „Структура и функция на хроматина“
със срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в канцеларията на института,
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, ет. 4,
тел. 872-80-50.
3374
1. – Институтът по планинско животновъд
ство и земеделие – Троян, към Селскостопан
ската академия – София, обявява два конкурса
за заемане на академичната длъжност професор
в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в ЦA на СCA, София 1373,
ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.
3419
2. – Институтът по планинско животновъд
ство и земеделие – Троян, към Селскостопан
ската академия, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност „Овощарство“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в ЦA на СCA, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.
3505
27. – Агенцията по геодезия, картография
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР
съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри за отстраняване на явна фактическа
грешка въз основа на проекти, изработени от
правоспособно лице по ЗК ИР. Изменението
засяга поземлени имоти с идентификатори: за
с. Врачеш, общ ина Бо тевг ра д – 12283.323.50,
12283.323.14, 12283.323.904, 12283.323.4, 12283.323.15,
12283.323.41, 12283.323.8, 12283.323.9, 12283.323.10,
12283.323.11, 12283.323.12, 12283.323.13, 12283.323.40,
12283.324.2, 12283.324.3, 12283.324.4, 12283.323.245,
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12283.923.160, 12283.325.5, 12283.325.4, 12283.325.3,
12283.325.2, 12283.325.1, 12283.923.131, 12283.328.4,
12283.328.2, 12283.328.20, 12283.73.1, 12283.73.2,
122 83.73.3, 122 83.73.4, 122 83.73.7, 122 83.73.8,
12283.73.10, 12283.346.9, 12283.314.5, 12283.71.28,
12283.71.25, 12283.71.24, 12283.71.27, 12283.71.21,
12283.71.33, 12283.71.30, 12283.324.1, 12283.345.5;
за с. Трудовец, община Ботевград – 73256.9.8,
73256.10.81, 73256.10.82, 73256.10.83, 73256.11.245,
73256.11.29, 73256.13.258, 73256.14.271, 73256.14.482,
73256.15.275, 73256.15.7, 73256.554.121, 73256.5.13,
73256.31.212, 73256.8.46, 73256.8.31, 73256.8.32,
73256.8.33, 73256.26.11, 73256.26.14, 73256.581.48,
73256.581.49, 73256.581.51, 73256.580.2, 73256.25.14,
73256.25.15, 73256.25.13, 73256.25.560, 73256.567.697,
7 3 2 5 6 . 5 6 7. 2 0 7, 7 3 2 5 6 . 5 6 6 . 4 7 0 , 7 3 2 5 6 . 5 6 6 .1 ,
73256.566.48, 73256.566.49, 73256.566.50, 73256.566.51,
7 32 56 . 56 6 .1 58 , 7 32 56 . 56 6 .1 59, 7 32 56 . 56 6 .111,
732 56 . 56 6 .11 2 , 732 56 . 56 5.6 3 0 , 732 56 . 56 5. 39 2 ,
7 32 56 . 56 5.117, 7 32 56 . 56 5.118 , 7 32 56 . 56 4 .42 8 ,
73256.564.3, 73256.564.4, 73256.564.6, 73256.564.120,
73256.563.173, 73256.563.174, 73256.563.1, 73256.563.71,
73256.563.111, 73256.563.159, 73256.27.563, 73256.27.83,
73256.27.16, 73256.27.15, 73256.27.84, 73256.27.14,
73256.27.12, 73256.27.9, 73256.27.1, 73256.27.3,
73256.27.565, 73256.27.43, 73256.27.390, 73256.28.63,
73256.28.62, 73256.581.79, 73256.581.62, 73256.581.37,
73256.581.60, 73256.581.53, 73256.581.54, 73256.581.55,
73256.581.52, 73256.566.512, 73256.281.1, 73256.9.10,
73256.15.4, 73256.15.43, 73256.17.320, 73256.8.50,
73256.8.49, 73256.25.1, 76256.25.2 , 73256.25.3,
73256.25.4, 73256.25.5, 73256.25.6, 73256.25.8,
73256.25.7 73256.25.9, 73256.25.10, 73256.25.11,
73256.25.12, 73256.25.17, 73256.25.19, 73256.25.561,
73256.25.18, 73256.25.20, 73256.26.16, 73256.581.56,
73256.14.29, 73256.12.3, 73256.12.322, 73256.12.1,
73256.12.2, 73256.564.1, 73256.564.2, 73256.565.116,
73256.4.637, 73256.9.31, 73256.8.45, 73256.27.567.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
3383
27а. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри за
отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице
по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти
с идентификатори: за с. Борущица, община Мъглиж – 05671.13.702, 05671.15.1, 05671.15.3, 05671.15.4,
05671.15.5, 05671.15.6, 05671.15.7, 05671.15.955,
05671.22.1, 05671.22.2 , 05671.22.3, 05671.22.4,
05671.22.5, 05671.22.6, 05671.22.7, 05671.22.8,
05671.22.17, 05671.22.603, 05671.22.702, 05671.36.708,
05671.36.714, 05671.36.715, 05671.51.667, 05671.73.2,
05671.73.6, 05671.73.10, 05671.73.11, 05671.73.16,
05671.73.17, 05671.73.18, 05671.73.22, 05671.73.23,
05671.73.24, 05671.73.25, 05671.74.1, 05671.74.2,
05671.74.3, 05671.76.1, 05671.77.11, 05671.77.12,
05671.77.24, 05671.78.207, 05671.78.703, 05671.80.30,
05671.80.31, 05671.80.43, 05671.80.215, 05671.80.218,
05671.80.220, 05671.80.223, 05671.80.224, 05671.80.998,
05671.81.27, 05671.81.28, 05671.81.29, 05671.81.42,
05671.81.43, 05671.81.405, 05671.82.300, 05671.86.1,
05671.86.629, 05671.86.700, 05671.89.11, 05671.89.12,
05671.89.13, 05671.89.156, 05671.89.157, 05671.89.568,
05671.97.139, 05671.112.9, 05671.112.417, 05671.112.706,

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

05671.155.701, 05671.162.11, 05671.162.710, 05671.171.356,
05671.174.3, 05671.174.4, 05671.174.108, 05671.175.110,
05671.83.1, 05671.162.101, 05671.42.149, 05671.42.712,
05671.80.28, 05671.80.29; за с. Ветрен, община
Мъглиж – 10848.1.705, 10848.6.267, 10848.6.543,
10848.75.250, 10848.75.549, 10848.79.216, 10848.79.527,
10848.91.594, 10848.91.598, 10848.92.598, 10848.96.255,
10 8 4 8 .9 7. 2 6 5, 10 8 4 8 .18 6 . 2 3 8 , 10 8 4 8 .18 6 . 2 4 0 ,
10848.186.529, 10848.197.2, 10848.79.528, 10848.6.260,
10848.6.544, 10848.97.269, 10848.96.545, 10848.97.672;
за с. Дъбово, община Мъглиж – 24342.1.2, 24342.1.4,
2 4342 .1.9, 2 4342 .1.10, 2 4342 .1.37, 2 4342 .1.486,
24342.1.487, 24342.1.508, 24342.2.39, 24342.3.703,
2 4342.4.55, 2 4342.6.47, 2 4342.7.2 4, 2 4342.33.1,
24342.33.3, 24342.33.18, 24342.33.86, 24342.33.87,
24342.33.182, 24342.34.1, 24342.34.15, 24342.34.16,
24342.34.88, 24342.34.90, 24342.34.93, 24342.34.112,
24342.34.113, 24342.34.114, 24342.34.115, 24342.34.119,
24342.34.120, 24342.34.134, 24342.36.1, 24342.36.2,
24342.36.7, 24342.36.8, 24342.36.12, 24342.36.13,
24342.36.14, 24342.36.19, 24342.36.20, 24342.36.26,
24342.36.27, 24342.36.31, 24342.36.32, 24342.36.35,
24342.36.36, 24342.37.1, 24342.37.2, 24342.37.266,
24342.37.391, 24342.37.392, 24342.37.393, 24342.37.394,
24342.40.1, 24342.40.6, 24342.40.7, 24342.40.11,
24342.40.13, 24342.40.16, 24342.40.238, 24342.66.92,
24342.66.99, 24342.105.61, 24342.105.62, 24342.105.258,
2 43 42 .1 2 3. 2 0 7, 2 43 42 .1 2 3. 2 0 8 , 2 43 42 .1 2 4. 2 67,
24342.124.269, 24342.125.1, 24342.125.2, 24342.125.5,
24342.125.9, 24342.125.184, 24342.141.4, 24342.141.6,
24342.141.7, 24342.141.406, 24342.142.6, 24342.142.7,
24342.142.12, 24342.142.13, 24342.142.14, 24342.142.16,
24342.142.18, 24342.142.19, 24342.142.20, 24342.142.21,
24342.142.22, 24342.143.3, 24342.143.4, 24342.143.189,
2 43 42 .143.4 01 , 2 43 42 .143.4 0 2 , 2 43 42 .143.4 0 3,
24342.143.404, 24342.36.6, 24342.40.14, 24342.40.8,
24342.40.439, 24342.38.3, 24342.35.3; за с. Зимница,
община Мъглиж – 30870.7.6, 30870.7.7, 30870.7.155,
30870.8.9, 30870.8.154, 30870.9.6, 30870.13.1, 30870.13.2,
30 870.37.2 , 30 870.37.7, 30 870.37.8, 30 870.37.9,
30870.37.10, 30870.37.163, 30870.37.281, 30870.37.282,
30870.38.6, 30870.38.7, 30870.38.8, 30870.38.9,
30870.38.11, 30870.38.12, 30870.55.1, 30870.55.2,
30870.55.8, 30870.55.167, 30870.80.183, 30870.13.13,
30870.39.3, 30870.38.13, 30870.61.86, 30870.61.78; за
с. Селце, община Мъглиж – 66103.14.323; за с. Сливито, община Мъглиж – 67341.23.109, 67341.39.493;
за с. Т улово, о бщ и на Мъгл и ж – 7342 0.8.147,
73420.17.24, 73420.17.25, 73420.17.320, 73420.17.968,
73420.17.969, 73420.17.970, 73420.42.296, 73420.8.15;
за с. Шаново, общ ина Мъгли ж – 83020.1.477,
83020.1.674, 83020.2.134, 83020.2.137, 83020.2.166,
83020.2.215, 83020.2.216, 83020.163.550, 83020.163.551,
8 3 0 2 0 .16 3. 552 , 8 3 0 2 0 .16 3. 553, 8 3 0 2 0 .16 3.9 81,
8302 0.163.1634, 8302 0.163.1638, 8302 0.16 4.748,
83020.164.1642, 83020.163.549; за с. Юлиево, община Мъглиж – 86043.5.10, 86043.5.16, 86043.5.285,
86043.5.335, 86043.5.406, 86043.5.407, 86043.6.11,
86043.6.12, 86043.6.13, 86043.6.14, 86043.6.310,
86043.7.26, 86043.7.336, 86043.7.408, 86043.11.411,
86043.12.403, 86043.41.80, 86043.42.339; за с. Ягода, община Мъглиж – 87212.42.485, 87212.42.513,
87212.42.740, 87212.42.754, 87212.43.394, 87212.43.486,
87212.43.489, 87212.43.490, 87212.44.483. Проектите
за изменение се намират в Службата по геодезия,
картография и кадастър – Стара Загора. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
проектите и да изразят писмено становище с
представяне на доказателства.
3384

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

27б. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралните регистри на
недвижимите имоти за урбанизираните територии
в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община
Ботевград, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Софийска област.
3385
27в. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Стара Загора, на основание чл. 46,
ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадаст
ралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии
на с. Борущица, с. Бънзарето и с. Държавен,
намиращи се в землището на с. Борущица, с. Дъбово, с. Радунци и с. Яворовец, намиращи се в
землището на с. Дъбово, и за урбанизираните
територии в землищата на с. Ветрен, с. Зимница, с. Селце, с. Сливито, с. Тулово, с. Шаново,
с. Юлиево и с. Ягода, община Мъглиж, които са
в службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Стара Загора.
3386
11. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 216 по
протокол № 53 от 7.04.2022 г. на Столичния общински съвет (СОС) е одобрен подробен устройствен
план – план за регулация на УПИ ІІ-6372, кв. 49а,
м. Студентски град, район „Студентски“, представ
ляващ неразделна част от плана за регулация на
м. Студентски град, одобрен с Решение № 468
по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на Столичния
общински съвет, и изменение на план за улична
регулация между о.т. 43 и о.т. 104, м. Студентски
град, район „Студентски“. 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 „Студентски“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
3481
21. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 11 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на план регулация на кв. 7, м. Американски колеж – 2б част, и кв. 7, м. Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път, за създаване на улица от нова о.т. 10а до нова о.т. 14а (за
продължение на ул. Бяла река до ул. Бистришко
шосе); изменение на улична регулация (ИПУР)
от о.т. 14 до о.т. 70 и от о.т. 77 до о.т. 10а (нова);
създаване на нови УПИ L-3062 – „зa жс“, кв. 7,
м. Малинова долина – обслужващи обекти на
Околовръстен път, и УПИ XXIV-2015, кв. 7,
м. Американски колеж – 2б част; и изменение на
регулацията на контактните УПИ в изброените
квартали заедно с план-схеми по чл. 108 от ЗУТ
на мрежите и съоръженията на техническата
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инфраструктура. Проектите са изложени в Район
„Витоша“ и Район „Панчарево“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до главния
архитект на Столичната община чрез райони
„Витоша“ и „Панчарево“ – СО.
3394
1. – Община Благоевград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 135 по
протокол № 7 от 29.04.2022 г. на Общинския
съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
трасе на техническата инфраструктура – кабелна линия 20 kV за ел. захранване на нов БКТП
20/0,4 kV в имот 04279.310.4 по кадастралната карта
на Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и
ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.310.1 (горска територия – държавна
собственост), като съставна част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – Благоевград, пред Административния
съд – Благоевград.
3398
16. – Община Благоевгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 136
по протокол № 7 от 29.04.2022 г. на Общинския
съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за уличен водопровод и канализация от улица с
о.т. 13, о.т. 199, о.т. 200, о.т. 135 и о.т. 136 по плана
на с. Изгрев, община Благоевград, до поземлен
имот с идентификатор 27231.35.33 (бивш идентификатор 27231.35.29) по кадастралната карта
на с. Еленово, община Благоевград, с трасе и
сервитут, засягащи и ограничаващи ползването
на имот с идентификатор 27231.35.30 (полски
път – общинска собственост) по кадастралната
карта на с. Еленово, община Благоевград. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – Благоевград, пред Административния
съд – Благоевград.
3399
4. – Община Болярово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 438 по протокол № 33 от
30.05.2022 г. на Общинския съвет – гр. Болярово,
е одобрен проект на ПУП – парцеларен план
на трасе на подземен кабел НН от ТП4 в ПИ
46958.24.294 по КККР на землище с. Мамарчево до
строителната граница на с. Мамарчево, засягащо
ПИ с идентификатор 46958.24.628 – селскостопански, горски път, и ПИ 46958.24.294 – пасище, по
КККР на с. Мамарчево, община Болярово. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Болярово, пред Административния
съд – Ямбол.
3442
10. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
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е изработен проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация за утвърждаване
на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти
в устройствена зона 07079/11 съгласно действащ
ОУП на гр. Бургас. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
3458
680. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) на с.о. „Боровец-север“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с
площ 204,5 ха. Планът е изложен в техническата
служба – Район „Аспарухово“ – Община Варна.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
Община Варна чрез техническата служба – Район
„Аспарухово“ – Община Варна.
3358
79. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица – собственици на ПИ с идентификатори
18157.98.297 и 18157.270.17 по КККР на гр. Гурково,
по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект
за ПУП – ПП (парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура) за изграждане на
обект: „Доизграждане на канализационна мрежа
на гр. Гурково, община Гурково“. Проектът може
да се разгледа в стая № 4 на общинската администрация – Гурково. 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 – Гурково.
3357
13. – Областният управител на област Добрич
на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 149,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е издал на Община
Шабла със седалище и адрес на управление: Шабла,
ул. Равно поле № 35, ЕИК 203398419, представлявана от Мариян Александров Жечев – кмет на
община Шабла, Разрешение за строеж № 01 от
2.06.2022 г., за да извърши цялостен строеж на
обект: „Рехабилитация на общински път DOB1226
/III-901/-Тюленово-Горун-/I-9/ на територията
на община Шабла и община Каварна“, L = 8040
л. м. Със Заповед № РкД-20-61 от 2.06.2022 г. на
областния управител на област Добрич е одобрен
инвестиционен проект за строежа на обекта.
Строежът на обекта е разположен на територията
на общините Шабла и Каварна.
3406
9. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на населени
места и селищни образувания за ПИ 72624.497.54
в землището на гр. Добрич за обект: „Довеждащ
водопровод от уличен водопровод за захранване
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на зърнобаза – силозно складово стопанство,
склад за семена и ПРЗ, трафопост и колонка за
дизелово гориво в ПИ 72624.497.20 в землището
на гр. Добрич“. Проектът е изложен в Центъра
за услуги и информация при Община Добрич,
работно място № 8. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) до общинската администрация на Община Добрич.
3441
56. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 739 от 27.04.2022 г. на Добричкия общински съвет е одобрен ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Захранващ водопровод за
ПИ № 03860.38.56 през ПИ № 03860.38.51, местен
път, и ПИ № 03860.38.173, селскостопански път, в
землището на с. Бенковски, община Добричка“.
3319
4. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) по чл. 110,
ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на нови електропроводи ВЛ 110 kV „1-Североизток“ и ВЛ 110 kV
„2-Югозапад“ до поземлен имот с идентификатор
39339.134.145 по кадастралната карта на с. Крайници, община Дупница, през поземлен имот с
идентификатор 39339.134.132 по кадастралната
карта на с. Крайници, м. Асаница, община Дупница, частна общинска собственост, с начин на
трайно ползване – нива, вид територия – земеделска, за изграждане на обект: „Присъединителни
електропроводи 110 kV“ в териториалния обхват
на землище с. Крайници, община Дупница, към
„Фотоволтаична електроцентрала с индикативна
мощност 100 МW“, разположена в поземлени имоти с идентификатори 39339.134.144 и 39339.134.145
по КК на с. Крайници. Дължината на трасето на
ВЛ 110 kV „1-Североизток“ е 31,93 м и площ на
ограничение (сервитут) 826 кв. м и дължината на
трасето на ВЛ 110 kV „2-Югозапад“ е 30,45 м и
площ на ограничение (сервитут) 784 кв. м, или
обща дължина на трасето 62,38 м и обща площ
с ограничение 1610 кв. м. Проектът и придружаващата го документация се намират в стая
№ 7, ет. 1 в сградата на Община Дупница. 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.
3431
133. – Община Елхово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 335/29/13 по
протокол № 29 от 26.05.2022 г. на ОбС – Елхово,
е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи
на техническа инфраструктура за трасе на подземен ел. кабел 1 kV от ПИ VІ-118, кв. 35 по плана
на с. Бояново до ТП/БКТП 3К Бояново, КЛ/
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ВЛ Тенево, п/ст Елхово в ПИ с идентификатор
06001.472.1. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез ОбС – Елхово, пред А дминистративния
съд – Ямбол.
3459
11. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура: „Трасе на обслужващ път до
ПИ с идентификатор 36525.46.3, м. Гюр чешма,
отреден „за ПСОВ“ по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Карнобат. Проектът е изложен в сградата на Община Карнобат,
дирекция УТ – Център за административно и
информационно обслужване на гражданите, ет. 1.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Карнобат.
3408
12. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура: Трасе на довеждащ колектор до
ПИ с идентификатор 36525.46.3, м. Гюр чешма,
отреден „за ПСОВ“ по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Карнобат, касаещо
само участъка под жп линиите, като от старото
трасе отпада участък с дължина L=204 м, новото
трасе се измества на изток, като дължината на
новото трасе на колектора е L=170 м. Проектът
е изложен в сградата на Община Карнобат, дирекция УТ – Център за административно и информационно обслужване на гражданите, ет. 1.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Карнобат.
3409
13. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП - парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура: Трасе на кабелна линия средно
напрежение до ПИ с идентификатор 36525.46.3,
м. Гюр чешма по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карнобат, отреден „за
ПСОВ“, само в участъка извън урбанизираната
територия. Проектът е изложен в сградата на
Община Карнобат, дирекция УТ – Център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Карнобат.
3410
329. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК съобщава, че с
Решение № 676 от протокол № 27 от 27.05.2022 г.
на Общинския съвет – Несебър, допуска поправка на допуснатата в Решение № 659 от протокол
№ 22 от 26.10.2017 г. (ДВ, бр. 90 от 2017 г.) по
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т. 26 от дневния ред на Общинския съвет – Несебър, очевидна фактическа грешка, като думите
„Площта на сервитута на кабела е 257 кв. м,
като 160 кв. м попадат в ПИ 51500.83.51, 74 кв. м
попадат в ПИ 51500.83.13, 9 кв. м попадат в ПИ
51500.84.45 и 14 кв. м попадат в ПИ 51500.83.3 по
КК на гр. Несебър, местност Кокалу“ се заменят
с „Площта на сервитута на кабела е 257 кв. м,
като 160 кв. м попадат в ПИ 51500.83.51, 74 кв. м
попадат в ПИ 51500.85.13, 9 кв. м попадат в ПИ
51500.84.45 и 14 кв. м попадат в ПИ 51500.85.3
по КК на гр. Несебър, местност Кокалу“. Решението може да бъде оспорено от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас. Решението е неразделна част от
Решение № 659, обективирано в протокол № 22
от 26.10.2017 г.
3416
329а. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА съобщава, че с решение № 677 от
протокол № 27 от 27.05.2022 г. на Общинския
съвет – Несебър, е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план – план за
застрояване на к.к. Слънчев бряг – запад, в
частта му по отношение на УПИ I, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 51500.506.197
по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 7301
по ПУП на к.к. Слънчев бряг – запад, с който
проект се променя отреждането от „за КОО“ в
„за търговия и жилищно-курортно строителство“,
запазва се устройствената зона „Ок“ и се въвеждат
следните устройствени показатели за УПИ I (ПИ
51500.506.197): Плътност на застрояване – 30%,
Кинт. – 1,5, Н корниз – 15 м, минимално озеленена площ – 50%, и паркиране в границите на
имота съгласно приложените чертежи и таблици
със съответните цветове, сигнатури, надписи и
размери, неразделна част от решението. Решението
може да бъде оспорено от заинтересованите лица
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
3417
38. – Община Павликени на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на пряко заинтересуваните
лица, че е изработен проект за обект: подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) за елементите на техническата инфраструктура – външно ел. трасе за присъединяване на обект за производство на електрическа
енергия, намиращ се в УПИ ІІ, кв. 162 по ПУП
на гр. Павликени, с възложител „Евклипс Енерджи 1“ – ООД, с адрес на управление: с. Бачево,
ул. Рила № 35, община Разлог, област Благоевград.
С проекта за парцеларен план се предвижда трасе
от УПИ ІІ, кв. 162 по ПУП на гр. Павликени до
ел. подстанция „Павликени“ в ПИ № 07716.451.1
по КККР на гр. Бяла черква. Електрическият
кабел 20 kV ще се разположи в изкоп със средна
дълбочина от 1,5 м. Определен е сервитут около
новопроектирания ел. кабел по 2 м вляво и вдясно
от оста му. С проекта се предвижда трасето да
започне централно на южната граница на имота
на възложителя – УПИ ІІ, кв. 162 по ПУП на
гр. Павликени. Оттам с хоризонтален сондаж на
юг ще се премине под съществуващата жп линия
Левски – Горна Оряховица. Оттам ел. кабелът
преминава в южна посока по имоти – общинска
собственост, до ПИ № 07716.28.25, където завива
по него надясно, достигайки до оградата на ел.
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подстанция „Павликени“. Проектът се намира в
Община Павликени, стая № 103, и може да бъде
разгледан всеки присъствен ден в информационния
център за обслужване на граждани при Община
Павликени. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
3418
30. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за определяне на трасе
на обслужващ път до ПИ 55155.22.2 (УПИ II – за
произв. дейност) в м. Сазлъка по КККР на земл.
гр. Пазарджик, община Пазарджик. Предвижда се
пътният достъп да започне от източната граница
на ПИ 55155.22.2 (УПИ II – за произв. дейност)
в м. Сазлъка по КККР на земл. гр. Пазарджик,
община Пазарджик, разположен в части от ПИ
55155.22.137, ПИ 55155.22.138, ПИ 55155.22.282, ПИ
55155.22.283 и ПИ 55155.22.284 – собственост на
Община Пазарджик. След около 458 м на запад
достига до улица с о.т. 2517-2517а-2518, разположенa върху имот, общинска собственост (ПИ
55155.22.281), където се включва в нея. Общата
дължина на проектното трасе е около 458 м, засегнатата площ – около 4357 кв. м – общинска,
публична собственост, от които в земеделска
територия – около 4317 м. Проектът е изложен в
Община Пазарджик, ет. 5, стая № 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
3324
4. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПР на част от кв. Изгрев,
„Източна индустриална зона“, IV част, кв. Изгрев изток, кв. Ландос, кв. Дружба, Пловдив, и
ПУР на ул. Крайна, ул. Бъндерица и ул. Ландос,
ул. Удроу Уилсън от о.т. 57 до о.т. 8 и схеми на
инженерната инфраструктура – част ВиК, Пътна,
Електро и Трансформация на собственост. Проектът е изложен за запознаване в Район „Източен“,
Община Пловдив, бул. Шести септември № 274.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината.
3415
24. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че с Решение № 233 от
17.05.2022 г. на Общинския съвет „Марица“ е
одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „ЕСМ
на „А1 България“ – ЕАД, от нова КШ 10 в ПИ с
идентификатор 78080.94.315 по КК на с. Царацово
до нова КШ 113 в ПИ с идентификатор 61412.501.484
по КК на с. Радиново“, по следата на вариант
единствен, нанесен върху приложения проект на
ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община „Марица“ до Административния
съд – Пловдив.
3411
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639. – Община гр. Радомир, област Перник, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект
за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен
план – план за регулация) за създаване на две
нови улици: първата между о.т. 175А – о.т. 175Б
и втората между о.т. 290А – о.т. 290Б, по действащия регулационен план на с. Друган, община
Радомир, област Перник. След създаването на
новите улици се образуват пет нови квартала:
45, 45А, 52, 52А и 52Б. С проекта се предвижда
в новообразуваните квартали 45, 45А, 52, 52А и
52Б да се измени дворищната регулация, като се
обособяват нови: УПИ ХVІІ – за училище, кв. 45,
УПИ ХVІІІ – за кметство, кв. 45, УПИ ХХІХ – за
читалище, кв. 45А, УПИ ХХХ-440, кв. 45А, УПИ
ІV – общ., кв. 52А, УПИ V – общ., кв. 52А, УПИ
І – общ., кв. 52Б, УПИ ІІ – общ., кв. 52Б, УПИ
ІІІ – общ., кв. 52Б, УПИ ІV – общ., кв. 52Б, УПИ
V – общ., кв. 52Б, УПИ VІ – общ., кв. 52Б, УПИ
VІІ – общ., кв. 52Б, УПИ VІІІ – общ., кв. 52Б, и
УПИ ІХ – общ., кв. 52Б. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3482
640. – Община гр. Радомир, област Перник,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите собственици, че е изработен
проект за изменение на ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) за външно
ел. захранване на Семеен хотел с ресторант в УПИ
І-207009, с. Стефаново, община Радомир, област
Перник. С проекта се предвижда прокарване на
ново трасе на подземна електропроводна линия,
проектирана за захранване на обект „Семеен
хотел с ресторант в УПИ І-207009, с. Стефаново,
община Радомир, област Перник“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3483
372. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на „Външен канал за
отпадни води“ за поземлен имот (ПИ) 57176.3.49
в м. Пръчковец по КККР на землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград,
за обект „Жилищна сграда“. Трасето на външния
канал за отпадни води започва от шахта на съществуваща канална мрежа за отпадни води по
улица с о.т. 93 – о.т. 94 по регулационния план
на с. Поленица, община Сандански, продължава
през имот 57176.3.126, м. Пръчковец – земеделска
територия, НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път, общинска публична собственост
на Община Сандански, и завършва в шахта/
изгребна яма в имота на възложителя – имот
57176.3.49, м. Пръчковец, урбанизирана територия,
за „Жилищно строителство“, с обща дължина
108,17 м и сервитут по 3 м от двете страни на
оста на канала. На основание чл. 128, ал. 5 от
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ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – гр. Сандански.
3432
1. – Община Септември на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод
∅ 110, захранващ имот 66264.601.3017 по КК на
землище гр. Септември. Трасето на водопровода се предвижда да започне от съществуваща
шахта в регулацията на гр. Септември и върви
от южната страна в сервитута на отводнителен
канал в границите на ПИ 66264.21.1064 (общинска
собственост), след което преминава чрез хоризонтално сондиране през ПИ 66264.21.484 – нива
(частна собственост), 66264.21.593 – жп линия
(държавна собственост). 66264.21.621 – полски път
(общинска собственост), завива надясно през имот
66264.21.1134 – отводнителен канал (общинска
собственост), и достига до имот 66264.601.3017.
Дължината на проектното трасе на водопровода
е около 530,6 м. Заинтересованите лица могат
да се запознаят със съдържанието на проекта в
отдел АТУ в Община Септември. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3412
2. – Община Септември на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на обслужващ
път, свързващ регулацията на с. Варвара с имот
10104.5.139 – полски път, минаващ през имот
10104.5.1 – пасище (общинска собственост), по
КК на землище с. Варвара. Дължината на проектното трасе на обслужващия път е 38,3 м. Заинтересованите лица могат да се запознаят със
съдържанието на проекта в отдел АТУ в Община
Септември. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3413
13. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 1020 от
19.05.2022 г. на Общинския съвет – Сливен, е одоб
рен ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за
трасе на ел. кабел 20 kV от нов ЖБ стълб в ПИ
67338.108.29, ВЛ „Летище“, ПС „ТЕЦ Сливен“ до
нов ТП в ПИ 67338.108.37, отреден „за автосалон
и автосервиз“ и преминаващ през ПИ 67338.108.29
с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен
път“, общинска собственост, м. Бършен, землище
гр. Сливен. Решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Сливен.
3339
14. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 1021 от
19.05.2022 г. на Общинския съвет – Сливен, е
одобрен ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
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границите на населените места и селищните
образувания за трасе на въздушен електропровод НН от съществуващ стълб, захранен от ТП
„Център“, разположен в регулационните граници
на с. Градско, до южен стопански двор – с. Градско, и преминаващ през ПИ 17600.2.852 с НТП
„за селскостопански, горски, ведомствен път“,
общинска собственост, землище с. Градско, община Сливен. Решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Сливен.
3340
15. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 1022 от
19.05.2022 г. на Общинския съвет – Сливен, е
одобрен ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания за трасе на въздушен електропровод
НН от съществуващ стълб, захранен от ТП „Център“, разположен в регулационните граници на
с. Градско, до северен стопански двор – с. Градско, и преминаващ през ПИ 17600.200.368 с НТП
„местен път“, общинска собственост, землище
с. Градско, община Сливен. Решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Сливен.
3341
16. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 1023 от
19.05.2022 г. на Общинск и я съвет – Сливен,
е одобрен ПУП – план за застрояване за ПИ
68864.74.103, ПИ 68864.74.5 и ПИ 68864.74.6, м. Гробищата, землище с. Стара река, община Сливен, с
цел промяна предназначението на имоти 68864.74.5
и 68864.74.6 от „земеделски“ в „за разширение на
съществуващ гробищен парк“, представляващ ПИ
68864.74.103. Решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Сливен.
3342
12. – Общ и на Съед и нен ие на основа н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект
за ПУП – парцеларен план за обект: „АГРС „Граф
Игнатиево“, газопроводно отклонение (ГО) и
кранов възел (ГВ) в землището на с. Царимир,
ЕКАТТЕ 78171, община Съединение, област Пловдив. Целта на проекта за ПУП – ПП е определяне
на трасетата на газопроводното отклонение и оптичния кабел, терените, необходими за изграждане
на АГРС, кранов възел, пътен подход с площадка
за МПС и на поземлените имоти, които се засягат
при изпълнение на инвестиционното намерение.
Сервитутът на АГРС е предвиден изцяло в ПИ
№ 75.1. Трасето на газопроводното отклонение за
АГРС с условен диаметър DN50 ще се прокарва
подземно и е проектирано изцяло през ПИ № 75.1.
Дължината на трасето е 76 м. Сервитутът на ГО
е предвиден в ПИ № 75.1 и № 75.7. Подходният
път и площадката за МПС се предвиждат в ПИ
№ 75.1, в посока юг – запад на площадка за АГРС.
Теренът, необходим за изграждане на кранов
възел, съобразен с технологичните изисквания,
се предвижда изцяло в ПИ № 75.1. Трасето на
оптичния кабел за АГРС ще се прокарва подземно и е проектирано изцяло през ПИ № 75.1.
Дължината на трасето на ОК е 160,88 м.
3397
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12. – Община Троян, дирекция „Устройство
на територията“, съобщава на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ, че с Решение № 674 от протокол
№ 31 от 26.05.2022 г. на Общинския съвет – Троян,
е одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 73198.502.570
и 73198.502.582 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян с цел обособяване
на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-570 с
отреждане „За обществено обслужване и складова
дейност“ в кв. 193 и УПИ II-582 с отреждане „За
обществено обслужване и складова дейност“ в
кв. 131А по регулационния план на гр. Троян.
Проектът е изложен в сградата на Община Троян
в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта,
в 30-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Ловеч.
3391
8. – Община Хисаря на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 562, взето
с протокол № 34 от 17.05.2022 г. на Общинския
съвет – гр. Хисаря, е одобрен ПУП – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на електрически кабел 20 kV за захранване на УПИ 120.637 – производствени дейности
(фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ид.
77270.120.637, и на УПИ 164.125 – производствени
дейности (фотоволтаична централа), отреден за
ПИ с ид. 77270.164.125, м. Калдаръма-03 по КККР
на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив,
както следва: 1. трасе на електрически кабел 20 kV
за захранване на УПИ 164.125 – производствени
дейности (фотоволтаична централа), отреден за
ПИ с ид. 77270.164.125 по КККР на землище Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, започва от ТП
„Синия вир“, намиращ се в ПИ с ид. 77270.3.860,
частна собственост, преминава през ПИ с ид.
77270.3.858 – общинска частна собственост, вид
територия – земеделска, с НТП – пасище, ПИ с
ид. 77270.3.856, стопанисван от общината, вид територия – земеделска, с НТП – пасище, ПИ с ид.
77270.186.329 – общинска публична собственост,
вид територия – земеделска, с НТП – пасище,
ПИ с ид. 77270.164.472 – общинска публична
собст веност, ви д тери т ори я – земеделска, с
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, по червени линии и надписи за трасето на
електропровода и син пунктир и зелен щрих
за сервитута в приложения проект; 2. трасе на
електрически кабел 20 kV за захранване на УПИ
120.637 – производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ид. 77270.120.637 по
КККР на землище Хисаря, община Хисаря, област
Пловдив, започва от ТП „Синия вир“, намиращ
се в ПИ с ид. 77270.3.860, частна собственост,
преминава през ПИ с ид. 77270.3.858 – общинска
частна собственост, вид територия – земеделска,
с НТП – пасище, ПИ с ид. 77270.3.856, стопанисван от общината, вид територия – земеделска, с
НТП – пасище, ПИ с ид. 77270.186.329 – общинска
публична собственост, вид територия – земеделска, с НТП – пасище, ПИ с ид. 77270.120.636 – общинска публична собственост, вид територия – земеделска, с НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път, по червени линии и надписи
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за трасето на електропровода и син пунктир и
зелен щрих за сервитута в приложения проект. В
участъка от ТП „Синия вир“, намиращ се в ПИ
с ид. 77270.3.860, частна собственост, ПИ с ид.
77270.3.858 – общинска частна собственост, вид
територия – земеделска, с НТП – пасище, ПИ с
ид. 77270.3.856, стопанисван от общината, вид територия – земеделска, с НТП – пасище, ПИ с ид.
77270.186.329 – общинска публична собственост,
вид територия – земеделска, с НТП – пасище,
двете трасета съвпадат. Решението може да бъде
обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Хисаря до Административния съд – Пловдив.
3444
9. – Община Хисаря на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 563, взето
с протокол № 34 от 17.05.2022 г. на Общинския
съвет – гр. Хисаря, е одобрен ПУ П – парцеларни планове за трасе на електрически кабел
1 kV, уличен водопровод PE-HD ∅ 90 и улична
канализация PE ∅ 315 за захранване на УПИ
І-1.358 – жилищно застрояване, отреден за ПИ
с ид. 77270.1.358 по КККР на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, както следва: 1.
трасето на електрически кабел 1 kV започва от
съществуващ стълб 6А6, намиращ се на ул. Бор с
о.т. 99-209 по РП на гр. Хисаря, кв. Момина баня,
преминава през ПИ с ид. 77270.1.12, общинска
публична собственост, вид територия – земеделска, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, до ПИ с ид. 77270.1.358 по КККР на
землище на гр. Хисаря, община Хисаря, област
Пловдив, по червени линии и надписи за трасето на електропровода в приложения проект; 2.
трасето на уличен водопровод PE-HD ∅ 90 започва от съществуващ водопровод PE-HD ∅ 90,
намиращ се на ул. Бор с о.т. 99-209 по РП на
гр. Хисаря, кв. Момина баня, преминава през ПИ
с ид. 77270.1.12, общинска публична собственост,
вид територия – земеделска, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, до ПИ с ид.
77270.1.358 по КККР на землище на гр. Хисаря,
община Хисаря, област Пловдив, по зелени линии
и надписи за трасето на водопровода и щриховка
в лилаво за сервитута в приложения проект; 3.
трасето на улична канализация PE ∅ 315 започва от съществуващ канализационен клон 69
PE ∅ 300, преминава през ПИ с ид. 77270.1.12,
общинска публична собственост, вид територия – земеделска, с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път, до ПИ с ид. 77270.1.358 по
КККР на землище на гр. Хисаря, община Хисаря,
област Пловдив, по кафяви линии и надписи за
трасето на канализацията и щриховка в лилаво
за сервитута в приложения проект. Решението
може да бъде обжалвано на основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хисаря до
Административния съд – Пловдив.
3445
60. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) на парк Боровец и частично
изменение на улична регулация, придружен от
схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ,
сборна план-схема на подземните комуникации,

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

схема за водоснабдяване, схема за канализация,
схема за електроснабдяване. Проектът е изложен
за разглеждане в Община Ямбол, стая 302. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3321
815. – Община с. Ценово, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
са изработени проекти за: подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
транспортен достъп до ПИ 20849.9.8, м. Вехти
Белцов, землището на с. Джулюница, община
Ценово, област Русе, и подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за транспортен достъп до ПИ 20849.27.53, м. Балар баир,
и ПИ 20849.18.19 в м. Припека в землището на
с. Джулюница, община Ценово, област Русе.
Проектите за ПУП – ПП с подробно описание
на имотите и сервитутите на засегнатите имоти
са изложени за разглеждане в сградата на общинската администрация – стая № 304, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с предложения проект и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Ценово.
3338
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на прокурор от Върховната
административна прокуратура срещу Наредба № 1
от 17.01.2001 г. за организиране на движението
по пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ,
бр. 13 от 10.02.2001 г.; доп., бр. 20 от 8.03.2019 г.),
с изключение на чл. 15 и чл. 17, т. 3 от наредбата,
по което е образувано адм. д. № 1925/2022 г. по
описа на Върховния административен съд, І колегия, VІІІ отделение, насрочено за 14.09.2022 г.
от 9 ч., 2-ра зала.
3434
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Община Варна
и кмета на община Варна на Наредба № 1 от
17.01.2001 г. за организиране на движението по
пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ,
бр. 13 от 10.02.2001 г.; доп., бр. 20 от 8.03.2019 г.),
по което е образувано адм. д. № 1925/2022 г. по
описа на Върховния административен съд, І колегия, VІІІ отделение, насрочено за 14.09.2022 г.
от 9 ч., 2-ра зала.
3435
Административният съд – Варна, ХІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 1097/2022 г. по описа на Административния
съд – Варна, по постъпил протест на прокурор при
Районната прокуратура – Варна, против чл. 34а
от Наредбата за организацията на движението
на територията на община Варна, изм. и доп. с
Решение № 842-7 от 30.03.2022 г. на Общинския
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съвет – Варна. Производството по делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 14.07.2022 г. от 13,30 ч.
3422
Административният съд – Варна, осми състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм.д.
№ 1155/2022 г. по описа на Административния
съд – Варна, по постъпил протест на прокурор при
Районната прокуратура – Варна, против чл. 26,
ал. 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2,
чл. 28, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, ал. 2, 3 и 4, чл. 29, ал. 1,
2 и 3 от раздел ІХ на Наредбата за обществения
ред на територията на община Аврен, приета от
Общинския съвет – с. Аврен, с Решение № 186 от
25.07.2012 г., изм. с Решение № 570 от 30.08.2013 г.,
Решение № 14 от 25.11.2015 г., Решение № 243 от
24.06.2016 г. и Решение № 266 по протокол № 10 от
1.10.2020 г. на Общинския съвет – с. Аврен, влязло
в сила на 4.10.2020 г. Производството по адм.д.
№ 1155/2022 г. по описа на Административния
съд – Варна, е насрочено за 8.09.2022 г. от 10 ч.
3423
Административният съд – Пазарджик, осми
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 492/2022 г.
по описа на Административния съд – Пазарджик,
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Тихомир Гергов, подаден
против разпоредбите на чл. 16, ал. 4, т. 1 (нова
с Решение № 242 от 2013 г., протокол № 14)
(частично отменен с Решение № 252 от 2017 г.
на Административния съд – Пазарджик): „при
подаване на декларация се представят документи,
които удостоверяват последните отчетни показатели на водоподаването и електрозахранването
на имота; чл. 16, ал. 4, т. 7 – „задължените лица
дават изричното си съгласие за извършване на
проверки относно декларираните от тях факти
и обстоятелства от общинска администрация
и декларират, че за вписване на неверни данни
носят наказателна отговорност по чл. 313 от НК“,
и свързаната с последната разпоредба – приложение № 4 – приет образец декларация към чл. 16,
ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Пазарджик.
3424
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу чл. 18б, ал. 1 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Долна Митрополия в частта „до
31 октомври на предходната година“, по който е
образувано адм. д. № 320 по описа на Административния съд – Плевен, за 2022 г.
3425
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава,
че е образувано адм. д. № 1319 по описа за 2022 г.
на Административния съд – Пловдив, по жалба
на областния управител на област Пловдив срещу
т. 13 от Решение № 613, прието с протокол № 3
от 21.04.2022 г. на Общинския съвет „Родопи“.
3438
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Административният съд – София-град, на основание чл. 218, ал. 2 от Закона за устройство на
територията съобщава, че е образувано и висящо
адм. д. № 12851/2021 г., насрочено за 15.06.2022 г.,
с предмет Решение № 387 по протокол № 78 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет относно УПИ I, кв. 13 в кв. Люлин-център – СО, с
адрес: гр. София, ж.к. Люлин-център, ул. Добри
Немиров № 5. Заинтересованите лица, които са
собственици или носители на вещни права върху
недвижимите имоти, предмет на оспорването,
могат да се конституират само като ответници
в производството в едномесечен срок от деня
на обнародване в „Държавен вестник“ на настоящото съобщение чрез подаване на заявление до
съда, което съдържа: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както и
за присъединяване към подадена жалба.
3439
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 от Закона за устройство на
територията съобщава, че е постъпила жалба от
„Полиграфснаб“ – АД, против Решение № 652 по
протокол № 25, т. 27, от 17.12.2020 г. на Столичния общински съвет, с което е одобрен проект
за ПУП – изменение на план за регулация и
застрояване за обезпечаване на „Велосипедна
алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“, райони „Изгрев“ и „Слатина“, с придружаващите го схеми по части „Паркоустройство и
благоустройство“ и „Вертикална планировка“,
по която е образувано адм. д. № 3383/2021 г. по
описа на Административния съд – София-град,
ІІ отделение, 56 състав, насрочено за 5.10.2022 г.
от 13,10 ч. В едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в производството чрез подаване
на заявление до съда.
3440
А дминистративният съд – София област,
тричленен състав, на основание чл. 189, ал. 1,
чл. 191, ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2, чл. 196 във връзка с чл. 157, ал. 1, пр.
2 и чл. 163 от АПК съобщава, че по протест на
прокурор в Софийската окръжна прокуратура, с
което предмет на оспорване са разпоредбите на
чл. 23, 27, 28 и 29 от Наредбата за гробищните паркове на Община Ихтиман, приета от Общинския
съвет – Ихтиман, с Решение № 411 по протокол
№ 31 от 28.01.2022 г., поради несъответствието им
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с нормативен акт от по-висока степен е образувано
адм. д. № 503/2022 г. по описа на съда. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 14.09.2022 г. от 10 ч.
3451
Благоевградският окръжен съд призовава в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Адмир Симеки, гражданин
на Република Албания, роден на 3.05.1976 г., без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България и с неизвестен адрес в чужбина,
да се яви в канцеларията на Благоевградския
окръжен съд, гражданско отделение, Благоевград,
бул. Васил Левски № 1, съдебна палата, ет. 3, стая
35, за да получи препис от искова молба, подадена от адв. Станислава Георгиева, Благоевград,
ул. Петко Д. Петков № 10, като пълномощник на
Божидара Георгиева Бачева от Благоевград, ул. К.
и Никола Хайдукови № 66, вх. Б, ет. 8, ап. 15, за
оспорване на произход на основание чл. 62, ал. 2
СК и по която е образувано гр.д. № 190/2022 г.
по описа на Благоевградския окръжен съд, ГО,
4 гр. състав, срещу него. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
3402
Окръжният съд – Варна, търговско отделение,
на основание чл. 35 КМЧП във връзка с чл. 48,
ал. 2 ГПК призовава ответното дружество „Чунцин
Дайн Глас Арт Ко“, регистрирано в Китайската
народна република, с адрес на управление в Китай,
община Чунцин, район Дзянбей, 19-3/F, сграда
Сипу Джансин Южен път, представлявано от Хъ
Пейюен и Анг Дзинг, да се яви в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
адрес: гр. Варна, пл. Независимост № 2, ет. 1,
деловодство търговско отделение, за да получи
адресирани до него съдебни книжа за предявен
иск за заплащане на сумата 19 480 щатски долара, представляваща заплатената от ищеца цена
за поръчани, но недоставени 12 320 бр. стъклени
бутилки с вместимост 600 мл с единична цена
1,5 щатски долара, по договор № DYNE20140408,
съгласно издадена фактура от 15.05.2014 г., на отпаднало основание, ведно със законна лихва от
предявяване на иска на 3.12.2019 г. до изплащане на
задължението, както и евентуален иск – за същата
сума, дължима въз основа на подписано между
ищеца „АСЕТА БГ“ – ЕООД, ЕИК 202778735,
гр. Варна, и ответното дружество споразумение от
16.04.2016 г. и споразумение от 20.09.2016 г. ведно
със законната лихва от предявяване на иска до
окончателното изплащане, ведно с преведени на
китайски език съобщение по т. д. № 1996/2019 г.,
искова молба, уточнение и приложения към тях
и извлечение от приложимите правила на ГПК.
Предупреждава призованото лице, че ако в указания срок не се яви да получи книжата, производството по делото ще продължи, като същите
ще бъдат връчени на адвокат, назначен за особен
представител на ответната страна.
3436
Районният съд – Каварна, призовава Ричард
Манн като ответник с последен адрес гр. Каварна,
бл. Нептун, ет. 4, ап. А43, община Каварна, област
Добрич, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
за връчване на съдебни книжа на 12.07.2022 г. в
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10 ч. по гр.д. № 20213240100619/2021 г., заведено
от „Енерго-Про Продажби“ – АД, и да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3486
Кюстендилският районен съд, единадесети граждански състав, призовава Мд Атикур
Рахман, роден на 20.09.1988 г., гражданин на
Бангладеш, с неизвестен понастоящем адрес в
чужбина и в Република България, като ответник
по гр. д. № 673 от описа на съда за 2022 г. в двуседмичен срок от обнародването на настоящото
съобщение в „Държавен вестник“ да се яви в
канцеларията на Районния съд – Кюстендил, за
да получи препис от исковата молба и приложенията към нея, депозирана от Албена Кирилова
Борисова, ЕГН 8809242890, с която против него
е предявен иск с правно основание чл. 49, ал. 1
от СК – за прекратяване на сключения между
страните граждански брак. В едномесечен срок
от получаването им ответникът може да подаде
отговор на исковата молба по реда на чл. 131
от ГПК. Ако лицето не се яви за получаване на
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител – арг. от разп. на
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
3437
Пловдивският районен съд, ІІІ бр. състав, съобщава на Оливие Рок, с последен адрес: Франция,
гр. Бегле, ул. Монтескьо № 11, сега с неизвестен
адрес, че в двуседмичен срок, считано от датата
на обнародване в „Държавен вестник“, следва
да се яви в съда и да получи съдебните книжа
като ответник по гр.д. № 10375/2020 г. на ПдРС,
ІІІ бр. състав, заведено от Мира Димитрова Рок
за развод, с оглед депозиране на писмен отговор
по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки публикацията
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
3392
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д. № 75/2022 г. по описа на ОС – Стара
Загора, по постъпила искова молба от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
срещу Йордан Ангелов Михов и Людмила Анатолиивна Болбат, и двамата от гр. Казанлък, като
претендира отнемането на имущество на обща
стойност 292 720,47 лв., както следва:
I. От Йордан Ангелов Михов налично имущество на стойност 36 800 лв., а именно: 1. дворно място с площ 620 кв. м, за което е отреден
УПИ І-92 в кв. 24 по плана на с. Средногорово,
община Казанлък, ведно с построената в него
двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 53 кв. м и избено помещение с площ
15 кв. м; пазарна стойност на недвижимия имот
към настоящия момент: 8600 лв.; 2. товарен
автомобил „Форд Транзит“ с peг. № А1704МВ,
дата на първоначална регистрация 16.10.2003 г.,
рама № WF0VXXGBFV3J84635, двигател № без
номер; пазарна стойност към настоящия момент:
3300 лв.; 3. лек автомобил „ВАЗ 21102“ с peг.
№ А1669ММ, дата на първоначална регистрация
10.01.2005 г., рама № ХТА21102040768848, двигател
№ 21111125013; пазарна стойност към настоящия
момент: 1200 лв.; 4. лек автомобил „КИА Каренс“
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с peг. № А1154НА, дата на първоначална регистрация 16.11.2004 г., рама № KNEFC526155380686,
двигател № D4GC4H301022; пазарна стойност
към настоящия момент: 3800 лв.; 5. лек автомобил „Порше Кайен“ с рег. № А6733НВ,
дата на първоначална регистрация 1.08.2003 г.,
ра ма № W P1 Z Z Z9PZ 4L A42 68 4, д ви г ат е л
№ М480081403904; пазарна стойност към настоящ ия
момент: 11 300 лв.; 6. лек автомобил „Рено Уинд“
с рег. № А5047НК, дата на първоначална регистрация 15.09.2011 г., рама № VF1EN0F0545903390,
двигател № D4FK782F013049; пазарна стойност
към настоящия момент: 8600 лв.
II. От Йордан Ангелов Михов сумата в общ
размер на 255 620,47 лв., представляваща пазарната стойност на отчужденото недвижимо
имущество, а именно: 1. сумата в размер на
39 700 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на 1/2 ид. ч. от недвижим
имот, представляващ апартамент № 2, намиращ
се в Казанлък, ул. Тракия № 6, на първи етаж,
със застроена площ 90,23 кв. м, ведно с прилежащите му избено и таванско помещение, както и
съответните идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху терена;
2. сумата в размер на 1700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
ремарке за лек автомобил „ВМ Майер ВМ А325 1“
с рег. № А2335ЕК, рама № WWC2U3420YWN00030;
3. сумата в размер на 11 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Опел Астра“ с рег.
№ А 3758М Т, ра ма № W0LPF6EN8AG 0 68672 ,
двигател № MG8A20DTH17556406; 4. сумата в
размер на 42 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил „Ауди А8“ с рег. № А1100НК, рама
№ WAUZZZ4H5EN006529, двигател № СТВ001294;
5. сумата 54 977,89 лв., представляваща преобразуван остатък от вноски на каса от Йордан
Ангелов Михов по разплащателна сметка с IBAN
BG97BPBI79351079821501 в левове в „Юробанк
България“ – А Д, с титуляр Йордан А нгелов
Михов; 6. сумата 19 514 лв., представляваща
вноски на каса от трети лица по разплащателна
сметка с IBAN BG97BPBI79351079821501 в левове
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Йордан
Ангелов Михов; 7. сумата 32 447,48 евро с левова
равностойност 63 461,75 лв., представляваща преобразуван остатък от вноски на каса от Йордан
Ангелов Михов по разплащателна сметка с IBAN
BG41BPCB92301431824610 в евро в „ПроКредит
банк (Българи я)“ – ЕА Д, с тит ул яр Йордан
Ангелов Михов; 8. сумата 3061,22 евро с левова
равностойност 5987,23 лв., представляваща получени преводи от трето лице по разплащателна
сметка с IBAN BG41BPCB92301431824610 в евро
в „ПроКредит банк (България)“ – ЕАД, с титуляр Йордан Ангелов Михов; 9. сумата 663,60 лв.,
представляваща преобразуван остатък от вноски
на каса от Йордан Ангелов Михов по разплащателна сметка с IBAN BG21BPCB92301031824615
в левове в „ПроКредит банк (България)“ – ЕАД,
с титуляр Йордан Ангелов Михов; 10. сумата
6000 лв., представляваща вноски на каса от
Йордан Ангелов Михов и послужила за погасителните вноски по кредит, по разплащателна
сметка с IBAN BG21BPCB92301031824615 в левове
в „ПроКредит банк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Йордан Ангелов Михов; 11. сумата в размер на
10 416 лв., представляваща вноски от Йордан
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Ангелов Михов по сметка на „Дани 66“ – ЕООД,
ЕИК № 200069906, използвани за погасителни
вноски и плащане на лихви по банков кредит.
III. От Йордан Ангелов Михов и Людмила Анатолиивна Болбат налично имущество на стойност
300 лв., а именно: лек автомобил „Мазда 323“ с
peг. № А3913КН, дата на първоначална регистрация 26.10.1995 г., рама № JMZBA135200212125,
двигател № Z5421913.
Гражданско дело № 75/2022 г. е насрочено за
30.09.2022 г. от 9,30 ч., като съдът дава на заинтересованите лица едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ да
предявят своите претенции върху имуществото.
3393
Софийският градски съд, гражданско отделение, първоинстанционни състави, 4 състав, на
основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ уведомява,
че има образувано гр.д. № 8010/2020 г. въз основа
на постъпило мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
срещу Атанас Огнянов Василев за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито
имущество.
Имущество, предмет на искането:
Претендира на основание чл. 153, ал. 2 от
ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата
имущество на стойност 478 749,40 лв. от Атанас
Огнянов Василев, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Атанас Огнянов Василев
с обща цена 248 446,86 лв., както следва:
Недвижим имот, намиращ се в гр. Генерал Тошево, област Добрич, а именно: частна общинска
собственост съгласно АОС № 2758/10.01.2008 г.,
вписан под № 60, том. 1, вх. рег. № 424 от
25.01.2008 г. в СВ при ГТРС – имот № 225002,
III категория, НТП – „изград. торище“, с площ
22,429 дка по КВС на гр. Генерал Тошево, област
Добрич, при граници и съседи: имоти № 000226,
№ 224003, № 224002, № 000212 и № 227002, за
цена 15 959 лв., без дължим 20% ДДС. Пазарната стойност на имота към настоящия момент
е в размер 49 300 лв. Имотът е собственост на
Атанас Огнянов Василев, придобит с договор за
продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, по реда на Закона за общинската
собственост чрез търг, вписан в службата по
вписванията под № 160, том IX, вх. регистър
№ 4284/9.11.2012 г. 3/4 от урегулиран поземлен
имот с площ 483 кв. м по скица, а по документи за
собственост 500 кв. м, намиращ се в с. Григорево,
община Елин Пелин, област София, съставляващ
УПИ VI-143 за имот планоснимачен номер сто
четиридесет и трети в кв. 14 по плана на селото,
утвърден със Заповед № АБ-55 от 1979 г., при
граници и съседи по скица: улица, УПИ V-141,
УПИ IX-142, УПИ VIII-144 и УПИ VII-145, заедно
с построените в него едноетажна полумасивна
жилищна сграда, състояща се от две стаи, кухня и
хол и лятна кухня. 3/4 от урегулирания поземлен
имот са собственост на Атанас Огнянов Василев,
придобити с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 146, том IV, peг. № 5454,
дело № 608/2015 г., вписан в CB – Елин Пелин,
с вх. peг. № 1840/21.06.2015 г. Пазарната стойност
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на 3/4 идеални части от недвижимия имот към
настоящия момент е в размер 60 150 лв. 86,13/100
идеални части от недвижим имот, намиращ се
в София, Столична община, район „Изгрев“, а
именно: апартамент № 90, намиращ се на 8 ет.
във вход „Г“ в жилищна сграда на блок 12 в ж.к.
Дианабад, София, със застроена площ 64,85 кв. м,
състоящ се от три стаи, кухня и други сервизни
помещения, при съседи: стълбище, апартамент
91, двор и апартамент № 69, заедно с прилежащото му избено помещение № 7, при съседи:
коридор, Бойчо Стоилов и Борис Филипов, както
и припадащите се 1,280% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж
върху мястото. Имотът е собственост на Атанас
Огнянов Василев, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 95, том
2, peг. № 10522, дело № 126/21.10.2010 г., вписан в
СВ – София, с вх. № 60427, акт № 29/21.12.2010 г.
Пазарната стойност на 86,13/100 идеални части
от недвижимия имот към настоящия момент е
в размер 131 089,86 лв.
Земеделска земя, намираща се в землището на
с. Хаджидимитрово, община Свищов, ЕКАТТЕ
77013, а именно: нива от 3,907 дка, четвърта
категория (2,345) и шеста категория (1,562) в
м. Езминото, съставляваща имот № 063027 по
плана на земераздел яне при граници: имот
№ 063028 – нива на Петко Николаев Симеонов,
имот № 063222 – полски път на Община Свищов,
имот № 000187 – полски път на Община Свищов,
имот № 063026 – нива на Георги Христов Георгиев. Имотът е собственост на Атанас Огнянов
Василев, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 97, том II, peг.
№ 2726, дело № 193/2017 г., вписан в СВ – Свищов, вх. № 1011, акт № 77/5.05.2017 г. Пазарната
стойност на недвижимия имот към настоящия
момент е в размер 3907 лв.
Ремарке за лек автомобил марка „АБИ“, модел
„АВАРД 15.4“, рег. № С6416ЕС, цвят: бял, рама
№ SG7SAWAABS0272903, придобито с договор за
покупко-продажба от 11.03.2017 г., подлежащо на
отнемане в полза на държавата от Атанас Огнянов Василев. Ремаркето е собственост на Атанас
Огнянов Василев. Пазарната стойност на ремаркето към настоящия момент е в размер 2500 лв.
Сумата в размер 1500 лв., представляваща
равностойността на придобитите през 2017 г.
дружествени дялове, подлежаща на отнемане от
Атанас Огнянов Василев в полза на държавата.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Атанас Огнянов
Василев с обща цена в размер 230 303,51 лв.:
Сумата в размер 8150 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, от
спестовен влог в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 10 255 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, от
спестовен влог с титуляр Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 12 693 лв., представляваща
изтеглени касово суми, с произход вноска на
каса, от спестовен влог в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 1254 лв., представляваща
изтеглени касово суми, с произход вноска на
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каса, от спестовен влог в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 3570 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, от
свободен депозит в левове в „ПИБ“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от
Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 5436 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, от
сметка в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Атанас Огнянов Василев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 200 лв., представляваща внесени и изтеглени суми на каса, от разплащателна
сметка в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 4750 лв., представляваща
внесени суми на каса от трети лица и изтеглени
от титуляря на разплащателна сметка в левове
в „УниКредит Булбанк“ – АД, подлежаща на
отнемане в полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 212,08 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, от
разплащателна сметка в щатски долари при
„ОББ“ – АД („СИБАНК“ – АД), подлежаща на
отнемане в полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 930 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, по
разплащателна сметка в левове при „ОББ“ – АД
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 2154,08 лв., представляваща
погасителни вноски по усвоен кредит, от разплащателна сметка в левове при „ОББ“ – АД
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 11 520 лв., представляваща
погасителни вноски по усвоен кредит, от разплащателна сметка в левове при „ОББ“ – АД
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 5082,02 лв., представляваща
погасителни вноски по усвоен кредит овърдрафт,
от разплащателна сметка в левове при „ОББ“ – АД
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 3887,88 лв., представляваща
погасителни вноски по усвоен кредит, от разплащателна сметка в левове при „ОББ“ – АД
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 2772,12 лв., представляваща
погасителни вноски по усвоен кредит овърдрафт,
от разплащателна сметка в левове при „ОББ“ – АД
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 1100 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, от
разплащателна сметка в левове при „ОББ“ – АД
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 6000 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, от
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разплащателна сметка в левове при „ОББ“ – АД
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 9900 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, от
разплащателна сметка в левове при „ОББ“ – АД
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 6500 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход получени средства от
трети лица, от разплащателна сметка в левове
при „ОББ“ – АД („СИБАНК“ – АД), подлежаща
на отнемане в полза на държавата от Атанас
Огнянов Василев.
Сумата в размер 13 500 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, от
депозитна сметка в левове при „ОББ“ – А Д
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 545 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, от
депозитна сметка в левове при „ОББ“ – А Д
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 11 900 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, от
разплащателна сметка в левове при „ОББ“ – АД
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 9785 лв., представляваща превод към трети лица, с произход вноска на каса, от
разплащателна сметка в левове при „ОББ“ – АД
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 12 107,80 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, от
разплащателна сметка в левове при „ОББ“ – АД
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 14 624 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, от
разплащателна сметка в левове при „ОББ“ – АД
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 18 700 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, от
разплащателна сметка в левове при „ОББ“ – АД
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 100 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, от
разплащателна сметка в левове при „ОББ“ – АД
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 1885 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, от
разплащателна сметка в левове при „ОББ“ – АД
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 8519,81 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, от
разплащателна сметка в левове при „ОББ“ – АД
(„СИБАНК“ – АД), подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 577 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, по
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спестовен влог в щатски долари при „Банка
Пиреос“, подлежаща на отнемане в полза на
държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 134,69 лв., представляваща
изтеглени суми, с произход вноска на каса, по
спестовен влог в щатски долари при „Банка
Пиреос“, подлежаща на отнемане в полза на
държавата от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 1135,03 лв., представляваща
погасителни вноски по усвоен кредит, от спестовна
сметка в левове при „Банка Пиреос“, подлежаща
на отнемане в полза на държавата от Атанас
Огнянов Василев.
Сумата в размер 28 974 лв., представляваща
вноска по разплащателна сметка в левове с
титуляр „Органикс Про“ при „Банка Пиреос“,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
от Атанас Огнянов Василев.
Сумата в размер 11 450 лв., представляваща
преведена сума на „Органикс Про“ – ООД, от
проверяваното лице по разплащателна сметка
в левове с титуляр „Органикс Про“ при „Банка
Пиреос“, подлежаща на отнемане в полза на
държавата от Атанас Огнянов Василев.
Определя двумесечен срок считано от датата
на обнародване на обявлението, в който трети
заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на
отнемане, могат да встъпят в делото, като предявят претенциите си пред СГС.
Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание за 23.11.2022 г. от 10,30 ч.
3401

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Асоциация за приятелство България – Куба“,
София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 18.07.2022 г. в 16 ч. в София,
район „Изгрев“, ул. Константин Щъркелов № 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2021 г.; 2. приемане изпълнението на бюджета на сдружението за 2021 г.; 3.
приемане на план за дейността на сдружението
през 2022 г.; 4. приемане на бюджет на сдружението за 2022 г.; 5. приемане на нови членове на
сдружението; 6. промяна в броя на членовете на
управителния съвет; 7. определяне дължимостта
и размера на членския внос; 8. промени в устава
на сдружението; 9. организационни въпроси;
10. разни. На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
при липса на кворум общото събрание ще се
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проведе в 17 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
3414
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Евразийски дом на култу
рата“ – в ликвидация, Пловдив, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 и 2 от устава на
сдружението свиква извънредно общо събрание
на 4.08.2022 г. от 14 ч. в Пловдив, бул. Христо
Ботев № 92, Бизнес център „Рилон“, вх. В, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. приемане на баланса
към датата на приключване на ликвидацията; 2.
приемане на пояснителния доклад към баланса;
3. приемане на годишния отчет на ликвидатора;
4. освобождаване на ликвидатора от отговорност; 5. предявени вземания на кредиторите; 6.
разпределение на имущество на сдружението;
7. приключване на процедурата по ликвидация
на сдружението и възлагане на ликвидатора да
поиска заличаването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 3 от устава
общото събрание ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
3400
Поп ра вк а. Мед и ц и нск и я т у н и верси т е т –
Пловдив, прави следната поправка във връзка с
допусната техническа грешка при изписването
на специалността на един от обнародваните
конкурси за академична длъжност професор
(ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., стр. 53, обявление
№ 2453): текстът „7.4. Обществено здраве: научна
специалност „Социална медицина“ за нуждите на
обучението по специалност „Медицинска речева
и езикова патология“ към катедра „Педиатрия
и медицинска генетика“ за преподаването на
български и английски език – един,“ да се чете
„7.1. Медицина: научна специалност „Социална
медицина“ за нуждите на обучението по специалност „Медицинска речева и езикова патология“
към катедра „Педиатрия и медицинска генетика“ за преподаването на български и английски
език – един,“.
3449
Поправка. Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции прави следната
поправка в Решение № 366 от 16.05.2022 г. на
Надзорния съвет на същата (ДВ, бр. 41 от 2022 г.):
В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „със
съответното право на строеж“.
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