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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 204 от 13 август
2020 г. за изменение и допълнение на
Тарифа № 12 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на финансите по Закона за
държавните такси, одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г.
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 Постановление № 205 от 13 август
2020 г. за допълнение на Правилника за
издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13
на Министерския съвет от 2010 г.
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 Постановление № 206 от 13 август
2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.
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 Постановление № 207 от 13 август
2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета
на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2020 г.
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 Постановление № 208 от 13 август
2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджети на общини
за 2020 г.
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 Постановление № 209 от 13 август
2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
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 Постановление № 210 от 13 август
2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
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 Постановление № 211 от 13 август
2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
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 Постановление № 212 от 13 август
2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
 Постановление № 213 от 14 август
2020 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за отпускане и изплащане
на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32
на Министерския съвет от 2002 г.
 Постановление № 214 от 14 август
2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта
за 2020 г.
 Постановление № 215 от 14 август
2020 г. за одобряване на допълнителни
трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване
на дейности по Национална програма
„Изграждане на училищна STEM среда“
 Постановление № 216 от 14 август
2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
 Решение № 577 от 14 август 2020 г.
за определяне на концесионер на морски плаж „Къмпинг Градина“, община
Созопол, област Бургас
 Решение № 578 от 14 август 2020 г.
за определяне на концесионер на морски плаж „Поморие – юг“, община Поморие, област Бургас
 Решение № 579 от 14 август 2020 г. за
определяне на концесионер на морски
плаж „Обзор – Мотела“, община Несебър, област Бургас
 Решение № 580 от 14 август 2020 г.
за определяне на концесионер на морски плаж „Дюни“, община Созопол, област Бургас
Министерство
на отбраната
 Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Република Хърватия към Меморандума за раз-
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бирателство между Министерството
на отбраната на Република Естония,
министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Националната агенция за информационна и
кибер сигурност на Чешката република, Министерството на отбраната
на Дания, министъра на отбраната
на Република Франция, Федералното
министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на
Република Гърция, Министерството
на отбраната на Република Унгария,
Министерството на отбраната на
Италианската република, Министерството на отбраната на Република
Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва,  
министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството
на отбраната на Кралство Норвегия,
министъра на националната отбрана
на Република Полша, министъра на
националната отбрана на Португалската република, Министерството
на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната
на Словашката република, министъра
на отбраната на Кралство Испания,
Генералния щаб на Република Турция,
Министерството на отбраната на
Обединеното кралство и Департамента по отбрана на Съединените
американски щати, както и Щаба на
Върховния командващ на Съюзното
командване на НАТО по трансформацията относно функционалните връзки на Съвместния център за изследване, изграждане и усъвършенстване на
способности по киберзащита на НАТО 17
 Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Република Словения към Меморандума за разбирателство между Министерството
на отбраната на Република Естония,
министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Националната агенция за информационна и
кибер сигурност на Чешката република, Министерството на отбраната
на Дания, министъра на отбраната
на Република Франция, Федералното
министерство на отбраната на Феде-
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рална република Германия, Министерството на националната отбрана на
Република Гърция, Министерството
на отбраната на Република Унгария,
Министерството на отбраната на
Италианската република, Министерството на отбраната на Република
Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва,  
министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството
на отбраната на Кралство Норвегия,
министъра на националната отбрана
на Република Полша, министъра на
националната отбрана на Португалската република, Министерството
на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната
на Словашката република, министъра
на отбраната на Кралство Испания,
Генералния щаб на Република Турция,
Министерството на отбраната на
Обединеното кралство и Департамента по отбрана на Съединените
американски щати, както и Щаба на
Върховния командващ на Съюзното
командване на НАТО по трансформацията относно функционалните връзки на Съвместния център за изследване, изграждане и усъвършенстване на
способности по киберзащита на НАТО 18
 Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Черна
гора към Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната на Кралство
Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Националната агенция за информационна и
кибер сигурност на Чешката република, Министерството на отбраната
на Дания, министъра на отбраната
на Република Франция, Федералното
министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на
Република Гърция, Министерството
на отбраната на Република Унгария,
Министерството на отбраната на
Италианската република, Министерството на отбраната на Република
Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва,  
министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството
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на отбраната на Кралство Норвегия,
министъра на националната отбрана
на Република Полша, министъра на
националната отбрана на Португалската република, Министерството
на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната
на Словашката република, министъра
на отбраната на Кралство Испания,
Генералния щаб на Република Турция,
Министерството на отбраната на
Обединеното кралство и Департамента по отбрана на Съединените
американски щати, както и Щаба на
Върховния командващ на Съюзното
командване на НАТО по трансформацията относно функционалните връз-
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ки на Съвместния център за изследване, изграждане и усъвършенстване на
способности по киберзащита на НАТО 20
Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за
заплащане от държавния бюджет на
лечението на българските граждани
за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
21
Министерство
на образованието и науката
 Наредба № 17 от 11 август 2020 г. за
придобиване на квалификация по професията „Ветеринарен лаборант“
22
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205
ОТ 13 АВГУСТ 2020 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204
ОТ 13 АВГУСТ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 12
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на финансите по Закона за
държавните такси, одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г.
(обн., ДВ, бр. 24 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 11,
18, 37, 77 и 101 от 1994 г., бр. 106 от 1996 г.,
бр. 58 и 78 от 1997 г., бр. 42 и 90 от 1999 г.,
бр. 2 от 2000 г., бр. 112 от 2001 г., бр. 96 от
2002 г., бр. 13 и 111 от 2003 г., бр. 77, 96 и
108 от 2006 г., бр. 7, 16, 49 и 100 от 2007 г.,
бр. 54 и 79 от 2008 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 14
от 2012 г., бр. 12 и 80 от 2015 г., бр. 59 от
2016 г., бр. 1 от 2018 г. и бр. 18 и 54 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. За упражняване на финансов контрол при отпечатването на ценни книжа по
реда на Наредбата за условията и реда за
отпечатване и контрол върху ценни книжа
(ДВ, бр. 101 от 1994 г.) се събира такса в
размер 5 на сто от цената на готовата продукция без включен данък върху добавената
стойност.“
§ 2. Създава се чл. 41:
„Чл. 41. За вписване в публичния регистър
по чл. 9а, ал. 1 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари се събират следните
такси:
1. за вписване като лице, което по занятие
предоставя услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно
покритие – 50 лв.;
2. за вписване на доставчик на портфейли,
който предлага попечителски услуги – 50 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 3. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от
2016 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 18 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 18,
24 и 80 от 2019 г. и бр. 58 от 2020 г.), в чл. 35,
ал. 5 и 9 думата „приемната“ се заменя с
„Центъра за административно обслужване“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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за допълнение на Правилника за издаване
на българските лични документи, приет с
Постановление № 13 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 42 от 2010 г., бр. 51 от 2011 г.,
бр. 60 от 2012 г., бр. 31 от 2013 г., бр. 50 и
60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 4, 37 и 70
от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г.
и бр. 27, 50, 89 и 92 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 5 се създава изречение
второ: „За валиден удостоверителен документ
се счита и решение на ТЕЛК (НЕЛК) за
хора с трайни увреждания, на които намалената работоспособност е установена след
навършване на възрастта за придобиване
на правото на пенсия за осигурителен стаж
и възраст или са я навършили в срока на
експертното решение.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206
ОТ 13 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. в размер до 403 700 лв. за
осигуряване на административен капацитет
на териториални звена на Главна дирекция
„Инспекторат по опазване на културното
наследство“ – регионални инспекторати по
опазване на културното наследство във всеки от регионите за планиране от ниво 2 по
смисъла на Закона за регионалното развитие.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2020 г.
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Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 на базата
на фактически извършените разходи да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. по „Политика в областта на опазване на движимото
и недвижимото културно наследство“, бюджетна програма „Опазване на недвижимото
културно наследство“, в т.ч. до 318 300 лв.
за „Персонал“.
Чл. 3. Със су мата до 85 40 0 лв. да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 4. Министърът на културата на базата на фактически извършените разходи да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на културата за 2020 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.

на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2,
раздел II, т. 5.1 от Закона за държавни я
бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, бюджетна
програма „Растениевъдство“, по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
горите за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието, хран и т е и г ори т е да извърш и с ъ о т ве т н и т е
промени по бюджета на Министерството на
земеделието, храните и горите за 2020 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 и 2 промени
по централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието,
храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
12 август 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207
ОТ 13 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи от
резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г. за непредвидени и/или
неотлож ни разход и за п редот врат я ва не,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия по бюджета на Министерството
на земеделието, храните и горите за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 4 320 000 лв. по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
горите за 2020 г. за доставка на противоградови ракети за провеждане на активния
сезон по противоградова защита през 2020 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2020 г. в частта за
предотвратяване, овладяване и преодоляване

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208
ОТ 13 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджети на общини за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи, както следва:
1. п о б ю д ж е т а н а о б щ и н а К ю с т е н дил – 6 000 000 лв., за ремонт на улична
мрежа на територията на община Кюстендил – 3 000 000 лв., и за основен ремонт на
сгради и съоръжения на Спортен комплекс
„Осогово“, гр. Кюстендил – 3 000 000 лв.;
2. по бюд жета на общ ина Ет ропо ле – 1 10 0 0 0 0 л в., за ремон т на ул и ч на
мрежа на територи ята на община Ет ро поле – 500 000 лв., и за възстановяване на
търговска чаршия „Малки пазар“ – част от
Арх и т ек т у рен а нсамбъ л „П лоща д ма л ък
пазар“, гр. Етрополе – 600 000 лв.
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(2) Трансферите по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г., включително
на бюджетните взаимоотношения на общините Кюстендил и Етрополе с централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на кметовете на общините Кюстендил и Етрополе.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6077
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Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2020 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6078

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210
ОТ 13 АВГУСТ 2020 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209
ОТ 13 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на отбраната
за 2020 г. в размер 8 660 000 лв. за изграждане
на корпус към К линиката по инфекциозни
болести в МБАЛ – София, ВМА, извършване
на oсновен ремонт на Отделение по инфекциозни болести в МБАЛ – Сливен, ВМА, включително и изграждане на външен асансьор
на отделението, закупуване на съвременна
медицинска апаратура и преоборудване на
операционните зали в МБАЛ – София, ВМА,
за предотвратяването на разпространението
на COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на отбранителните способности“, бюджетна
п рог рама „Медиц инско осиг у ряване“, по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 2 454 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
за държавни лечебни заведения за болнична
помощ – търговски дружества, за капиталови
разходи за закупуване на дълготрайни материални активи.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на диагностиката и лечението“, бюджетна
програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“,
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2020 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6079

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211
ОТ 13 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 2 532 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
за закупуване на съвременни медицински
превозни средства – линейк и с повишена
проходимост (тип В), със съответното оборудване и апаратура за спешна медицинска
помощ.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на диагностиката и лечението“, бюджетна
програма „Спешна медицинска помощ“, по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6080

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212
ОТ 13 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 2 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
за държавни лечебни заведения за болнична
помощ – търговски дружества, за капиталови
разходи за закупуване на дълготрайни материални активи.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на диагностиката и лечението“, бюджетна
програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“,
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6081
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213
ОТ 14 АВГУСТ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за отпускане и изплащане на паричните
обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 74 от 2002 г., бр. 19 от 2004 г., бр. 15
от 2007 г., бр. 13 и 67 от 2009 г.; Решение
№ 9757 на Върховния административен съд
от 2009 г. – бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2
от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г.,
бр. 33 от 2013 г., бр. 17 и 55 от 2014 г., бр. 20
от 2015 г., бр. 17 от 2016 г., бр. 29 и 102 от
2017 г. и бр. 39 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Паричните обезщетени я за безработица по чл. 54а от Кодекса за социално
осигуряване (КСО) и по чл. 230 и 231 по
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България се отпускат въз основа
на заявление по образец съгласно приложение
№ 1, към което се прилагат:
1. за паричните обезщетения за безработица по чл. 54а от КСО – акт за прекратяване
на правоотношението;
2. за паричните обезщетения за безработица по чл. 230 и 231 по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България – удостоверение на командира на
военното формирование, в което е преместен
военнослужещият, за датата на преместване
и/или за времето на участие в международна
операция (мисия).“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заявлението по ал. 1 се подава до
избрано от лицето териториално поделение
на На ц иона л н и я оси г у ри т елен и нс т и т у т
(НОИ) по електронен път с квалифициран
електронен подпис (К ЕП) или с издаден
от НОИ персонален идентификационен код
(ПИК). Заявлението може да се подаде на
хартиен носител в дирекция „Бюро по труда“, лично или чрез упълномощено съгласно
ч л. 18 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я
кодекс (АПК) лице.“
4. В ал. 6, изречение второ думите „лично
срещу подпис“ се заличават.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За спиране, възобновяване, прекратяване и възстановяване изплащането на
паричното обезщетение за безработица при
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условията на чл. 54г и 54д от КСО лицето
подава ново заявление по образец съгласно
приложение № 1, по реда на чл. 1, ал. 4,
в срок до 7 работни дни от настъпване на
съответното обстоятелство.“
2. Алинея 6 се отменя.
3. Алинея 9 се отменя.
4. Алинея 10 се отменя.
§ 3. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
„(2) При промяна на платежната сметка
лицето подава заявление по образец съгласно
приложение № 1 в срок до 7 работни дни.“
§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 6“ се
заменят с „приложение № 1“.
2. В ал. 4 числото „3“ се заменя със „7“,
а думите „приложение № 6“ се заменят с
„приложение № 1“.
§ 5. Навсякъде в наредбата думите „заявление декларация“ се заменят със „заявление“, а думите „заявлението декларация“
се заменят със „заявлението“.
§ 6. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1
Вх. № ......./20... г.	ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ
„БЮРО ПО ТРУДА“
……..…………………………….
ДО ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНОТО
ПОДЕЛЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛНИЯ
ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
З А Я В Л Е Н И Е
От ...............................................................
..........................................................................
......................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер ..................
......................................................................... ,
адрес за кореспонденция ..............................
..........................................................................
......................................................................... ,
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес
..........................................................................
......................................................................... ,
в качеството ми на: 1. безработно лице
		2. наследник
		3. законен представител
на малолетното дете
..........................................................................
..........................................................................
(име, презиме и фамилия, ЕГН на детето)
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ЗА ЯВЯВАМ желанието си да ми бъде отпуснато/изплатено парично обезщетение за
безработица на основание:
1. Кодекса за социално осигуряване.
2. Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
3. Неполучено обезщетение от починалото
лице .................................................................
..........................................................................
(име, презиме и фамилия и ЕГН/ЛН, ЛНЧ/
служебен номер на починалото лице)
Забележка. С ограждане на съответната цифра се
отбелязва исканото обезщетение и качеството, в
което се иска. Където е необходимо, се попълват
необходимите данни.

I. ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
1. Правоотношението ми с ...........................
..........................................................................
(наименование на осигурителя, ЕИК/ работодател в държава – членка на ЕС/ЕИЗ)

е прекратено считано от ...............................
(дд/мм/гггг)

на основание чл. ........., ал. ………., т. ....….. от
..........................................................................
(посочва се основанието за прекратяване на
правоотношението)

2. Упражнявал съм трудова дейност в друга
държава ...................................................... за
(посочва се държавата)

периода от ………………........ до .........................
(дд/мм/гггг)

(дд/мм/гггг)

при работодател/и .........................................
в периода 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването.
2.1. Желая служебното удостоверяване на
осигурителния период и/или доход по т. 2.
3. Получил съм парично обезщетение за безработица в .......................................... за периода
от ......................... г. до ............................ г.
(дд/мм/гггг)

(дд/мм/гггг)

4. Не съм придобил право на пенсия за старост в друга държава.
5. Не съм направил отказ от наследство по
реда на Закона за наследството – декларира
се само при подаване на заявление за получаване на парично обезщетение за безработица,
неполучено от починало лице.
6. Л и ч н ат а м и п л ат еж н а с ме т к а з а и з п л а щ а не н а п а р и ч н о т о о б е з щ е т ен и е е:
IBAN ...............................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се
отбелязва декларираното обстоятелство. Където
е необходимо, се попълват необходимите данни.

ЗА ЯВЯВАМ следния начин за получаване на
документите, издавани от НОИ във връзка
с исканото от мен обезщетение:
1. Чрез лицензиран пощенски оператор с
обратна разписка на посочени я адрес за
кореспонденция.
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2. По електронен път по реда на Закона за
електронното управление.

Забележка. С ограждане на съответната цифра се
отбелязва кой от изброените начини за получаване
на документите е избран.

II. ДЕКЛАРИРАМ следните промени в обстоятелствата:
Считано от/на ................................................
1. Упражнявам трудова дейност, за която
подлежа на задължително осигуряване.
2. Правоотношението ми е прекратено.
3. Договорът за военна служба на съпруга/
съпругата ми е прекратен.
4. Съпругът/съпругата ми се е завърнал/
завърнала от международна операция или
мисия.
5. Подал съм заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица в друга
държава.
6. Придобил съм право на пенсия за старост
в друга държава.
7. Новият ми адрес за кореспонденция е: .....
..........................................................................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

8. Заявеният от мен начин за получаване на
документите, издавани от НОИ във връзка с
исканото от мен обезщетение, се променя,
както следва:
а) чрез лицензиран пощенски оператор с
обратна разписка на посочени я адрес за
кореспонденция;
б) по електронен път по реда на Закона за
електронното управление.
9. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена,
както следва:
IBAN ...............................................................
10. Други .........................................................
..........................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се
отбелязва декларираното обстоятелство. Където
е необходимо, се попълват съответните данни.

ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Акт за прекратяване на правоотношението.
3. Документи, удостоверяващи осигурителен
ста ж, придобит по законодателството на
друга държава, или документи, съдържащи
информация, свързана със служебно удостоверяване на стаж и доход в друга държава.
4. Удостоверение на командира на военното
формирование, в което е преместен военнослужещият, за датата на преместване и/
или за времето на участие в международна
операция (мисия).
5. Други ...........................................................
Забележка. С ограж дане на съответната цифра
се отбелязва кои от изброените документи са
приложени. Където е необходимо, се попълват
необходимите данни.

С Т Р.
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ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В срок 7 работни дни от настъпване на
промяна в декларираните обстоятелства се
задължавам да подам ново заявление. Ако
не изпълня това задължение, нося административнонаказателна отговорност по чл. 349
от Кодекса за социално осигуряване.
2. Съгласно чл. 114, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване трябва да възстановя
неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
3. За деклариране на неверни данни нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ..................
Подпис: …………………………
Гр. (с.) ..............
(име и фамилия
на заявителя)

Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 г. и на Закона за защита на личните
данни (ЗЗЛД). Повече подробности можете
да намерите на интернет адрес: www.noi.bg.“
§ 7. Приложения № 3, № 5 и № 6 се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 1, т. 3, който влиза в сила
от 13 март 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6116

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214
ОТ 14 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2020 г. в размер до 840 000 лв.
за изг ра ж дане и обору дване на спор т но
съоръжение в дворното място на ОУ „Отец
Паисий“ в с. Тополово, община Асеновград.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на привеждането на спортните обекти и съ-

ВЕСТНИК
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оръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти“, бюджетна
програма „Спортни обекти и съоръжения“,
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6117

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215
ОТ 14 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2020 г. за
финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на училищна
STEM среда“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 16 586 976 лв., разпределени по
бюджетите на общините за 2020 г. съгласно
приложението, за финансово осигуряване на
дейности по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“, одобрена
с Решение № 285 на Министерския съвет
от 2020 г.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаляване на
утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата
на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
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(3) Допълнителните трансфери се предоставя т по бюд жет и те на общ ини те о т
централния бюджет под формата на обща
су бси д и я за делег и ра н и т е о т д ърж а вата
дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните вза-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

имоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a
от Закона за публичните финанси и т. 3 от
Решение № 285 на Министерския съвет от
2020 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“
Община

Област

Дейност I
Дейност II
„Големи проекти“ „Малки проекти“
(в лв.)
(в лв.)
50 000

Общо

Банско

Благоевград

50 000

Благоевград

Благоевград

600 000

600 000

Гоце Делчев

Благоевград

245 000

245 000

Гърмен

Благоевград

50 000

50 000

Сандански

Благоевград

50 000

50 000

Сатовча

Благоевград

50 000

50 000

Хаджидимово

Благоевград

300 000

Якоруда

Благоевград

300 000

Айтос

Бургас

Бургас

Бургас

Карнобат
Поморие

300 000
300 000
99 716

99 716

144 500

444 500

Бургас

50 000

50 000

Бургас

50 000

50 000

Созопол

Бургас

50 000

50 000

Аксаково

Варна

Провадия

Варна

Суворово

Варна

Велико Търново

Велико Търново

300 000

Свищов

Велико Търново

296 955

Видин

Видин

45 000

45 000

Бяла Слатина

Враца

34 920

34 920

Габрово

Габрово

Дряново

Габрово

50 000

50 000

Генерал Тошево

Добрич

50 000

50 000

Добрич

Добрич

100 000

350 000

300 000

275 000

50 000

50 000

44 280

319 280

50 000

50 000

49 912

484 000

250 000

349 912
296 955

484 000

С Т Р.
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Община

Област

ВЕСТНИК
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Дейност I
Дейност II
„Големи проекти“ „Малки проекти“
(в лв.)
(в лв.)

Общо

Шабла

Добрич

Кърджали

Кърджали

Бобов дол

Кюстендил

Тетевен

Ловеч

50 000

50 000

Троян

Ловеч

Берковица

Монтана

50 000

50 000

Георги Дамяново

Монтана

50 000

50 000

Пазарджик

Пазарджик

45 000

320 000

Перник

Перник

50 000

50 000

Долни Дъбник

Плевен

50 000

50 000

Плевен

Плевен

188 200

488 200

Кнежа

Плевен

45 000

45 000

Карлово

Пловдив

„Марица“

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Първомай

Пловдив

Раковски

Пловдив

Садово

Пловдив

Съединение

Пловдив

Лозница

Разград

Разград

Разград

270 000

Ветово

Русе

249 000

Русе

Русе

270 000

91 399

361 399

Кайнарджа

Силистра

48 000

48 000

Силистра

Силистра

50 000

50 000

Ситово

Силистра

50 000

50 000

Тутракан

Силистра

250 000

Котел

Сливен

230 000

Сливен

Сливен

149 500

149 500

Мадан

Смолян

100 000

100 000

Смолян

Смолян

Столична

София-град

Ботевград

София област

Костенец

София област

Костинброд

София област

300 000

300 000

Самоков

София област

417 000

417 000

Гълъбово

Стара Загора

300 000

Казанлък

Стара Загора

300 000

Стара Загора

Стара Загора

Омуртаг

Търговище

45 000

45 000

Попово

Търговище

50 000

50 000

Димитровград

Хасково

48 600

48 600

300 000

49 500

49 500

81 500

381 500

45 000

45 000

300 000

275 000

300 000

300 000

300 000
600 000
300 000

300 000
50 000

50 000

50 000

650 000

35 000

35 000

50 000

350 000

50 000

50 000

29 700

29 700

50 000

50 000

48 000

318 000
249 000

250 000
230 000

145 000

145 000

2 943 000

334 779

3 277 779

200 000

99 815

299 815

42 750

42 750

300 000
49 850

349 850

45 000

45 000
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Община

Област

Стамболово

Хасково

Харманли

Хасково

Хасково

Хасково

Никола Козлево

Шумен

Шумен

Шумен

Елхово

Ямбол

Стралджа

Ямбол

„Тунджа“

Ямбол

ВЕСТНИК
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Дейност I
Дейност II
„Големи проекти“ „Малки проекти“
(в лв.)
(в лв.)

ОБЩО:
6118

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216
ОТ 14 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 5 790 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
за държавни лечебни заведения за болнична
помощ – търговски дружества, за капиталови
разходи за основен ремонт на дълготрайни
материални активи.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на диагностиката и лечението“, бюджетна
програма „Осигуряване на медицинска помощ
на специфични групи от населението“, по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.

Общо

145 000
288 000
575 000

145 000

49 600

49 600

49 500

337 500

45 000

45 000

50 000

625 000

50 000

50 000

300 000
12 617 955

300 000
95 000

95 000

3 969 021

16 586 976

§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6119

РЕШЕНИЕ № 577
ОТ 14 АВГУСТ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски
плаж „Къмпинг Градина“, община Созопол,
област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3 и чл. 8о,
ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Решение № 279 на Министерския
съвет от 2020 г. за откриване на процедура
за възлагане на концесия за морски плаж
„Къмпинг Градина“, община Созопол, област
Бургас (ДВ, бр. 40 от 2020 г.), проведена на
6 юли 2020 г. открита процедура, протокол
за резултатите от проведената процедура на
Комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на
концесията, назначена със Заповед № Р-77
от 19 май 2020 г. на министър-председателя, доклад за резултатите от проведената
процедура на председателя на Комисията за
организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесията и
мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия

С Т Р.
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за обект – изключителна държавна собственост – морск и пла ж „Къмпинг Градина“,
община Созопол, област Бургас, и за концесионер на морския плаж – „Къмпинг Южен
Бряг“ – ЕООД, с ЕИК: 202039452.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаг ра ж дение за всяка ка лендарна година, определен съгласно Методиката за
определяне на минималния размер на концесионното възнаг ра ж дение за морск ите
плажове – обекти на концесия, по реда на
чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 277 на Министерския съвет от
2019 г. (ДВ, бр. 88 от 2019 г.), и предложения
от „Къмпинг Южен Бряг“ – ЕООД, размер
на отчисленията от базата за изчисляване на
размера на концесионното възнаграждение
(роялти), равен на 9,00 на сто.
2.2. За целия срок на концесионния договор предложените цена за един чадър в
размер до 7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто
и за един шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС
при ставка 20 на сто, без да се увеличават
за срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестиции, свързани
с подобряване на достъпа до морския плаж за
срока на концесията, в размер 231 295 лв. с
ДДС, за целия срок на концесионния договор.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Къмпинг Южен Бряг“ – ЕООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 279 на
Министерския съвет от 2020 г. и подадената
от „Къмпинг Южен Бряг“ – ЕООД, оферта
за участие в процедурата за възлагане на
концесията.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 определеният за концесионер участник губи гаранцията за участие в откритата
процедура за възлагане на концесията.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда
на глава шеста от Закона за концесиите пред
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Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6120

РЕШЕНИЕ № 578
ОТ 14 АВГУСТ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски
плаж „Поморие – юг“, община Поморие, област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3 и чл. 8о,
ал. 1 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие,
Решение № 336 на Министерския съвет от
2020 г. за откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Поморие – юг“,
община Поморие, област Бургас (ДВ, бр. 47
от 2020 г.), проведена на 13 юли 2020 г. открита процедура, протокол за резултатите
от проведената процедура на Комисията за
организацията и провеждането на откритата
процедура за възлагане на концесията, назначена със Заповед № Р-86 на министър-председателя от 3 юни 2020 г., доклад за резултатите
от проведената процедура на председателя на
Комисията за организацията и провеждането
на откритата процедура за възлагане на концесията и мотивиран доклад на министъра
на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия
за обек т – изк л юч и т ел на д ърж а вна соб ственост – морски плаж, „Поморие – юг“,
община Поморие, област Бургас, и за концесионер на морския плаж – „ИТ МАРИНА БРЯГ“ – ЕООД, с ЕИК: 206054341, със
седалище в гр. София.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното
възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 277
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88
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от 2019 г.), и предложения от „ИТ МАРИНА
БРЯГ“ – ЕООД, размер на отчисленията от
базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен
на 7,10 на сто.
2.2. За целия срок на концесионния договор предложените цена за един чадър в
размер до 10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто
и за един шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС
при ставка 20 на сто, без да се увеличават
за срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестициите, свързани с подобряване на облика на морския
п ла ж за срока на кон цеси я та, в размер
206 890,80 лв. с ДДС за целия срок на договора за концесия.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „ИТ
М АРИН А БРЯГ“ – ЕООД, в едномесечен
срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 336 на
Министерския съвет от 2020 г. и подадената
от „ИТ МАРИНА БРЯГ“ – ЕООД, оферта
за участие в процедурата за възлагане на
концесията.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 определеният за концесионер участник губи гаранцията за участие в откритата
процедура за възлагане на концесията.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда
на глава шеста от Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6121

РЕШЕНИЕ № 579
ОТ 14 АВГУСТ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски
плаж „Обзор – Мотела“, община Несебър,
област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3 и чл. 8о,
ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8
от Закона за устройството на Черноморското
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крайбрежие, Решение № 337 на Министерския
съвет от 2020 г. за откриване на процедура
за възлагане на концесия за морски плаж
„Обзор – Мотела“, община Несебър, област
Бургас (ДВ, бр. 47 от 2020 г.), проведена на
13 юли 2020 г. открита процедура, протокол
за резултатите от проведената процедура на
Комисията за организацията и провеждането
на откритата процедура за възлагане на концесията, назначена със Заповед № Р-87 от 3
юни 2020 г. на министър-председателя, доклад
за резултатите от проведената процедура на
председателя на Комисията за организацията
и провеждането на откритата процедура за
възлагане на концесията и мотивиран доклад
на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Оп р еде л я з а спече л и л у час т н и к в
откритата процедура за възлагане на концесия за обект – изк лючителна държавна
собственост – морски плаж, „Обзор – Мотела“, община Несебър, област Бу ргас, и
за концесионер на морския плаж – „БИЙЧ
РЕВЮ“ – ООД, с ЕИК: 204911586.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаг ра ж дение за всяка ка лендарна година, определен съгласно Методиката за
определяне на минималния размер на концесионното възнаг ра ж дение за морск ите
плажове – обекти на концесия, по реда на
чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 277 на Министерския съвет
от 2019 г. (ДВ, бр. 88 от 2019 г.), и предложения от „БИЙЧ РЕВЮ“ – ООД, размер на
отчисленията от базата за изчисляване на
размера на концесионното възнаграждение
(роялти), равен на 4,9 на сто.
2.2. За целия срок за концесионния договор предложените цена за един чадър в
размер до 10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто
и за един шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС
при ставка 20 на сто, без да се увеличават
за срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестициите, свързани с подобряване на достъпа до морския
п ла ж за срока на кон цеси я та, в размер
380 994 лв. с ДДС за целия срок на договора
за концесия.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„БИЙЧ РЕВЮ“ – ООД, в едномесечен срок
от влизането в сила на решението.
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3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 337 на
Министерския съвет от 2020 г. и подадената
от „БИЙЧ РЕВЮ“ – ООД, оферта за участие
в процедурата за възлагане на концесията.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 определеният за концесионер участник губи гаранцията за участие в откритата
процедура за възлагане на концесията.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда
на глава шеста от Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6122

РЕШЕНИЕ № 580
ОТ 14 АВГУСТ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски плаж
„Дюни“, община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3 и чл. 8о,
ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Решение № 309 на Министерския
съвет от 2020 г. за откриване на процедура
за възлагане на концесия за морски плаж
„Дюни“, община Созопол, област Бургас (ДВ,
бр. 42 от 2020 г.), проведена на 10 юли 2020 г.
открита процедура, протокол за резултатите
от проведената процедура на Комисията за
организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесията,
назначена със Заповед № Р-81 на министърпредседателя от 28 май 2020 г., доклад за
резултатите от проведената процедура на
председателя на Комисията за организацията
и провеждането на откритата процедура за
възлагане на концесията и мотивиран доклад
на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Оп р еде л я з а спече л и л у час т н и к в
откритата процедура за възлагане на концесия за обект – изк лючителна държавна
собственост – морски плаж „Дюни“, община
Созопол, област Бургас, и за концесионер
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на морския плаж – „Дюни“ – АД, с ЕИК:
812117300.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното
възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 277
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88
от 2019 г.), и предложения от „Дюни“ – АД,
размер на отчисленията от базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен на 11,40 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесията предложените цена за един чадър в
размер до 10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто
и за един шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС
при ставка 20 на сто, без да се увеличават
за срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестиции, свързани
с подобряване на достъпа до морския плаж
за срока на концесията, в размер 78 722 лв. с
ДДС за целия срок на договора за концесия.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Дюни“ – АД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 309
на Министерския съвет от 2020 г. и подадената от „Дюни“ – АД, оферта за участие
в процедурата за възлагане на концесията.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 определеният за концесионер участник губи гаранцията за участие в откритата
процедура за възлагане на концесията.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда
на глава шеста от Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6123
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НОТА

за присъединяване на Министерството на
о т бра нат а на Реп у бл и к а Хърв ат и я к ъм
Мемора н д у м а з а р а з би р ат е лс т во меж д у
Министерството на отбраната на Република
Естония, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната
на Република България, Националната агенция за информационна и кибер сигурност
на Чешката република, Министерството на
отбраната на Дания, министъра на отбраната на Република Франция, Федералното
министерство на отбраната на Федерална
република Германия, Министерството на
националната отбрана на Република Гърция,
Министерството на отбраната на Република
Унгария, Министерството на отбраната на
Италианската република, Министерството
на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на
Република Литва, министъра на отбраната
на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кра лство Норвегия,
минист ъра на национа лната отбрана на
Република Полша, министъра на националната отбрана на Португалската република,
Министерството на националната отбрана
на Румъния, Министерството на отбраната
на Словашката република, министъра на
отбраната на Кралство Испания, Генералния
щаб на Република Турция, Министерството
на отбраната на Обединеното кралство и
Департамента по отбрана на Съединените
американски щати, както и Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на
НАТО по трансформацията относно функционалните връзки на Съвместния център за
изследване, изграждане и усъвършенстване
на способности по киберзащита на НАТО
(Одобрена с Решение № 40 от 22 януари
2020 г. на Министерския съвет. В сила от
10 юни 2020 г.)
Министерството на отбраната на Република Хърватия,
Реши да разшири участието си в цялостните усилия на НАТО за трансформация на
киберзащитата и
Желаейки да се присъедини към Съвместния център за изследване, изграждане и
усъвършенстване на способности по киберзащита на НАТО (CCD COЕ), разположен в
Талин, Естония, като Спонсорираща страна,
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както е посочено в Нотата за присъединяване
към Съвместния център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности
по киберзащита на НАТО на оперативния
Меморандум за разбирателство,
Избира да у частва в Меморанд у ма за
разбирателство между Министерството на
отбраната на Република Естония, министъра
на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България,
Националната агенция за информационна
и кибер сигурност на Чешката република,
Министерството на отбраната на Дания, министъра на отбраната на Република Франция,
Федералното министерство на отбраната на
Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната
на Реп у бл и к а Ун гари я, М и н ис т ерс т во т о
на отбраната на Италианската република,
Министерството на отбраната на Република
Латвия, Министерството на националната
отбрана на Република Литва, министъра на
отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на
Република Полша, министъра на националната отбрана на Португалската република,
Министерството на националната отбрана
на Румъния, Министерството на отбраната
на Словашката република, министъра на
отбраната на Кралство Испания, Генералния
щаб на Република Турция, Министерството
на отбраната на Обединеното кралство и
Департамента по отбрана на Съединените
американски щати, както и Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на
НАТО по трансформацията относно функционалните връзки на Съвместния център за
изследване, изграждане и усъвършенстване на
способности по киберзащита на НАТО (CCD
COE), който влезе в сила на 14 май 2008 г.
За Министерството на отбраната на Република Хърватия:
Норфолк, 1 август 2019 г.
Министерството на отбраната на Република Естония, министърът на отбраната на
Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Националната
агенция за информационна и кибер сигурност
на Чешката република, Министерството на
отбраната на Дания, министърът на отбраната на Република Франция, Федералното
министерство на отбраната на Федерална
република Германи я, Министерството на
националната отбрана на Република Гърция,
Министерството на отбраната на Република
Унгария, Министерството на отбраната на
Италианската република, Министерството
на отбраната на Реп ублика Латви я, Ми-
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нистерството на националната отбрана на
Република Литва, министърът на отбраната
на Кралство Нидерландия, Министерствот о на о т бра ната на Кра лс т во Норвег и я,
минист ърът на националната отбрана на
Република Полша, министърът на националната отбрана на Португалската република,
Министерството на националната отбрана
на Румъния, Министерството на отбраната
на Словашката република, министърът на
отбраната на Кралство Испания, Генералният
щаб на Република Турция, Министерството
на отбраната на Обединеното кралство и
Департаментът по отбрана на Съединените
американски щати, както и Щабът на Върховния командващ на Съюзното командване
на НАТО по трансформацията в качеството
им на участници в Меморандума за разбирателство относно функционалните връзки на
Съвместния център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности по
киберзащита на НАТО (CCD COЕ),
Потвърждават желанието си Министерството на отбраната на Република Хърватия
да се присъедини към тях като участник в
Меморанду ма за разбирателство относно
фу н к ц иона л н и т е вр ъ зк и на С ъвме с т н и я
център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности по киберзащита на
НАТО (CCD COЕ) при условията, изложени
в настоящата Нота за присъединяване.
Нито настоящата Нота за присъединяване, нито Меморандумът за разбирателство
относно функционалните връзки на Съвместния център за изследване, изграждане и
усъвършенстване на способности по киберзащита на НАТО (CCD COЕ) представляват
международна спогодба за участниците и
не им налагат каквито и да било правно
обвързващи задължения.
Настоящата Нота за присъединяване влиза
в сила в деня, следващ последния подпис,
или в деня, следващ последния подпис на
съответната Нота за присъединяване към
Оперативни я меморанду м за разбирателство относно създаване, администриране и
функциониране на Съвместния център за
изследване, изграждане и усъвършенстване
на способности по киберзащита на НАТО
(NATO CCD COE Operation MOU), в зависимост от това, кое от двете настъпи по-късно.
Подписано в по един оригинален екземпляр на френски и английски език, като
всяка верси я е еднак во ва ли дна. Щабът
на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по трансформацията, в
качеството си на старша инстанция, следва
да предостави заверени копия на всички
останали участници.
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НОТА

за присъединяване на Министерството на
о т бра н ат а н а Реп у бл и к а С ловен и я к ъм
Мемора н д у м а з а ра з би рат е лс т во меж д у
Министерството на отбраната на Република
Естония, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната
на Република България, Националната агенция за информационна и кибер сигурност
на Чешката република, Министерството на
отбраната на Дания, министъра на отбраната на Република Франция, Федералното
министерство на отбраната на Федерална
република Германия, Министерството на
националната отбрана на Република Гърция,
Министерството на отбраната на Република
Унгария, Министерството на отбраната на
Италианската република, Министерството
на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на
Република Литва, министъра на отбраната
на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кра лство Норвегия,
минист ъра на национа лната отбрана на
Република Полша, министъра на националната отбрана на Португалската република,
Министерството на националната отбрана
на Румъния, Министерството на отбраната
на Словашката република, министъра на
отбраната на Кралство Испания, Генералния
щаб на Република Турция, Министерството
на отбраната на Обединеното кралство и
Департамента по отбрана на Съединените
американски щати, както и Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на
НАТО по трансформацията относно функционалните връзки на Съвместния център за
изследване, изграждане и усъвършенстване
на способности по киберзащита на НАТО
(Одобрена с Решение № 40 от 22 януари
2020 г. на Министерския съвет. В сила от
10 юни 2020 г.)
Министерството на отбраната на Република Словения,
Реши да разшири участието си в цялостните усилия на НАТО за трансформация на
киберзащитата и
Желаейки да се присъедини към Съвместния център за изследване, изграждане и
усъвършенстване на способности по киберзащита на НАТО (CCD COЕ), разположен в
Талин, Естония, като Спонсорираща страна,
както е посочено в Нотата за присъединяване
към Съвместния център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности
по киберзащита на НАТО на оперативния
Меморандум за разбирателство,
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Избира да у частва в Меморанд у ма за
разбирателство между Министерството на
отбраната на Република Естония, министъра
на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България,
Националната агенция за информационна
и кибер сигурност на Чешката република,
Министерството на отбраната на Дания, министъра на отбраната на Република Франция,
Федералното министерство на отбраната на
Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната
на Реп у бл и к а Ун гари я, М и н ис т ерс т во т о
на отбраната на Италианската република,
Министерството на отбраната на Република
Латвия, Министерството на националната
отбрана на Република Литва, министъра на
отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на
Република Полша, министъра на националната отбрана на Португалската република,
Министерството на националната отбрана
на Румъния, Министерството на отбраната
на Словашката република, министъра на
отбраната на Кралство Испания, Генералния
щаб на Република Турция, Министерството
на отбраната на Обединеното кралство и
Департамента по отбрана на Съединените
американски щати, както и Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на
НАТО по трансформацията относно функционалните връзки на Съвместния център за
изследване, изграждане и усъвършенстване на
способности по киберзащита на НАТО (CCD
COE), който влезе в сила на 14 май 2008 г.
За Министерството на отбраната на Република Словения:
Норфолк, 27 юни 2019 г.
Министерството на отбраната на Република Естония, министърът на отбраната на
Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Националната
агенция за информационна и кибер сигурност
на Чешката република, Министерството на
отбраната на Дания, министърът на отбраната на Република Франция, Федералното
министерство на отбраната на Федерална
република Германи я, Министерството на
националната отбрана на Република Гърция,
Министерството на отбраната на Република
Унгария, Министерството на отбраната на
Италианската република, Министерството
на отбраната на Реп ублика Латви я, Министерството на националната отбрана на
Република Литва, министърът на отбраната
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на Кралство Нидерландия, Министерствот о на о т бра ната на Кра лс т во Норвег и я,
минист ърът на националната отбрана на
Република Полша, министърът на националната отбрана на Португалската република,
Министерството на националната отбрана
на Румъния, Министерството на отбраната
на Словашката република, министърът на
отбраната на Кралство Испания, Генералният
щаб на Република Турция, Министерството
на отбраната на Обединеното кралство и
Департаментът по отбрана на Съединените
американски щати, както и Щабът на Върховния командващ на Съюзното командване
на НАТО по трансформацията в качеството
им на участници в Меморандума за разбирателство относно функционалните връзки на
Съвместния център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности по
киберзащита на НАТО (CCD COЕ),
Потвърждават желанието си Министерството на отбраната на Република Словения
да се присъедини към тях като участник в
Меморанду ма за разбирателство относно
фу н к ц иона л н и т е вр ъ зк и на С ъвме с т н и я
център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности по киберзащита на
НАТО (CCD COЕ) при условията, изложени
в настоящата Нота за присъединяване.
Нито настоящата Нота за присъединяване, нито Меморандумът за разбирателство
относно функционалните връзки на Съвместния център за изследване, изграждане и
усъвършенстване на способности по киберзащита на НАТО (CCD COЕ) представляват
международна спогодба за участниците и
не им налагат каквито и да било правно
обвързващи задължения.
Настоящата Нота за присъединяване влиза
в сила в деня, следващ последния подпис,
или в деня, следващ последния подпис на
съответната Нота за присъединяване към
Оперативни я меморанду м за разбирателство относно създаване, администриране и
функциониране на Съвместния център за
изследване, изграждане и усъвършенстване
на способности по киберзащита на НАТО
(NATO CCD COE Operation MOU), в зависимост от това, кое от двете настъпи по-късно.
Подписано в по един оригинален екземпляр на френски и английски език, като
всяка верси я е еднак во ва ли дна. Щабът
на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по трансформацията, в
качеството си на старша инстанция, следва
да предостави заверени копия на всички
останали участници.
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НОТА

за присъединяване на Министерството на
отбраната на Черна гора към Меморандума
за разбирателство между Министерството
на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната на Кралство Белгия,
Министерството на отбраната на Републ и к а Бъ л г ари я , Н а ц ион а л н ат а а г ен ц и я
за информационна и кибер сигурност на
Чешката реп ублика, Министерството на
отбраната на Дания, министъра на отбраната на Република Франция, Федералното
министерство на отбраната на Федерална
република Германия, Министерството на
националната отбрана на Република Гърция,
Министерството на отбраната на Република
Унгария, Министерството на отбраната на
Италианската република, Министерството
на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на
Република Литва, министъра на отбраната
на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кра лство Норвегия,
минист ъра на национа лната отбрана на
Република Полша, министъра на националната отбрана на Португалската република,
Министерството на националната отбрана
на Румъния, Министерството на отбраната
на Словашката република, министъра на
отбраната на Кралство Испания, Генералния
щаб на Република Турция, Министерството
на отбраната на Обединеното кралство и
Департамента по отбрана на Съединените
американски щати, както и Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на
НАТО по трансформацията относно функционалните връзки на Съвместния център за
изследване, изграждане и усъвършенстване
на способности по киберзащита на НАТО
(Одобрена с Решение № 40 от 22 януари
2020 г. на Министерския съвет. В сила от
10 юни 2020 г.)
Министерството на отбраната на Черна
гора,
Реши да разшири участието си в цялостните усилия на НАТО за трансформация на
киберзащитата и
Желаейки да се присъедини към Съвместния център за изследване, изграждане и
усъвършенстване на способности по киберзащита на НАТО (CCD COЕ), разположен в
Талин, Естония, като Спонсорираща страна,
както е посочено в Нотата за присъединяване
към Съвместния център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности
по киберзащита на НАТО на оперативния
Меморандум за разбирателство,
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Избира да у частва в Меморанд у ма за
разбирателство между Министерството на
отбраната на Република Естония, министъра
на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България,
Националната агенция за информационна
и кибер сигурност на Чешката република,
Министерството на отбраната на Дания, министъра на отбраната на Република Франция,
Федералното министерство на отбраната на
Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната
на Реп у бл и к а Ун гари я, М и н ис т ерс т во т о
на отбраната на Италианската република,
Министерството на отбраната на Република
Латвия, Министерството на националната
отбрана на Република Литва, министъра на
отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на
Република Полша, министъра на националната отбрана на Португалската република,
Министерството на националната отбрана
на Румъния, Министерството на отбраната
на Словашката република, министъра на
отбраната на Кралство Испания, Генералния
щаб на Република Турция, Министерството
на отбраната на Обединеното кралство и
Департамента по отбрана на Съединените
американски щати, както и Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на
НАТО по трансформацията относно функционалните връзки на Съвместния център за
изследване, изграждане и усъвършенстване на
способности по киберзащита на НАТО (CCD
COE), който влезе в сила на 14 май 2008 г.
За Министерството на отбраната на Черна гора:
Норфолк, 25 юни 2019 г.
Министерството на отбраната на Република Естония, министърът на отбраната на
Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Националната
агенция за информационна и кибер сигурност
на Чешката република, Министерството на
отбраната на Дания, министърът на отбраната на Република Франция, Федералното
министерство на отбраната на Федерална
република Германи я, Министерството на
националната отбрана на Република Гърция,
Министерството на отбраната на Република
Унгария, Министерството на отбраната на
Италианската република, Министерството
на отбраната на Реп ублика Латви я, Министерството на националната отбрана на
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Република Литва, министърът на отбраната
на Кралство Нидерландия, Министерствот о на о т бра ната на Кра лс т во Норвег и я,
минист ърът на националната отбрана на
Република Полша, министърът на националната отбрана на Португалската република,
Министерството на националната отбрана
на Румъния, Министерството на отбраната
на Словашката република, министърът на
отбраната на Кралство Испания, Генералният
щаб на Република Турция, Министерството
на отбраната на Обединеното кралство и
Департаментът по отбрана на Съединените
американски щати, както и Щабът на Върховния командващ на Съюзното командване
на НАТО по трансформацията в качеството
им на участници в Меморандума за разбирателство относно функционалните връзки на
Съвместния център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности по
киберзащита на НАТО (CCD COЕ),
Потвърждават желанието си Министерството на отбраната на Черна гора да се
присъедини към тях като участник в Меморандума за разбирателство относно функционалните връзки на Съвместния център за
изследване, изграждане и усъвършенстване
на способности по киберзащита на НАТО
(CCD COЕ) при условията, изложени в настоящата Нота за присъединяване.
Нито настоящата Нота за присъединяване, нито Меморандумът за разбирателство
относно функционалните връзки на Съвместния център за изследване, изграждане и
усъвършенстване на способности по киберзащита на НАТО (CCD COЕ) представляват
международна спогодба за участниците и
не им налагат каквито и да било правно
обвързващи задължения.
Настоящата Нота за присъединяване влиза
в сила в деня, следващ последния подпис,
или в деня, следващ последния подпис на
съответната Нота за присъединяване към
Оперативни я меморанду м за разбирателство относно създаване, администриране и
функциониране на Съвместния център за
изследване, изграждане и усъвършенстване
на способности по киберзащита на НАТО
(NATO CCD COE Operation MOU), в зависимост от това, кое от двете настъпи по-късно.
Подписано в по един оригинален екземпляр на френски и английски език, като
всяка верси я е еднак во ва ли дна. Щабът
на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по трансформацията, в
качеството си на старша инстанция, следва
да предостави заверени копия на всички
останали участници.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от
държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
(обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16,
48 и 95 от 2006 г., бр. 31, 69, 89, 90 и 96 от
2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 7, 21, 63, 89 и
100 от 2010 г., бр. 13, 18 и 94 от 2011 г., бр. 49
от 2012 г.; изм. с Решение № 14249 от 2011 г.
на ВАС на РБ – бр. 31 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 62 и 95 от 2014 г., бр. 37 от 2016 г., бр. 65
от 2018 г., бр. 32 и 92 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 1 думите „в клинично
изпитване на лекарства“ се заменят с „при
провеждане на клинично изпитване с лекарствени продукти“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1а:
„(1а) Максималната стойност за единица
лекарствено вещество по международно непатентно наименование за лекарствената форма,
която се заплаща от държавния бюджет, на
лекарствен продукт, за който стойността по
чл. 45 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на
цените на лекарствените продукти се изчислява чрез групиране, в което не участват
лекарствени продукти на други притежатели
на разрешение за употреба, се определя в
левове, като се взема най-ниската стойност,
изчислена на база цена за същия лекарствен
продукт по международно непатентно наименование със съответната лекарствена
форма, заплащана от обществените фондове
на страните, посочени в чл. 8, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, и максималната
стойност, договорена по реда на чл. 262,
ал. 12 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина.“
2. В ал. 3, т. 1 накрая се добавя „или
ал. 1а“.
3. В ал. 4 цифрата „2“ се заменя с „3“.
§ 3. В чл. 27а, ал. 1 думите „чл. 29“ се
заменят с „чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за
здравето“.
§ 4. В § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба след думите „чл. 7, ал. 1“ се добавя
„и ал. 1а“.
Министър:
Костадин Ангелов
6013
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 17
от 11 август 2020 г.

за придобиване на квалификация по професията „Ветеринарен лаборант“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
640020 „Ветеринарен лаборант“ от област на
образование „Ветеринарна медицина“ и професионално направление 640 „Ветеринарна
медицина“ 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 640020 „Ветеринарен лаборант“ съгласно
приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на
професионална квалификация за специалността
6400201 „Ветеринарен лаборант“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 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 специалностите 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 професията, единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията 640020 „Ветеринарен лаборант“ включва
общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират
на обучаемия възможността за упражняване
на професията след завършване на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
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Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Ветеринарен лаборант“
Професионално направление:
640

Ветеринарна медицина

Наименование на професията:
640020

Ветеринарен лаборант

Специалности:

Ветеринарен
6400201
лаборант

Степен
на професионална
квалификация

Ни во по
Н а ц и онална
квалификационна рамка
(НКР)

Ни во по
Европейск а к валификационна
р а м к а
(ЕКР)

Трета

4

4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изис к в а н и я к ъм к а н д и д ат и т е з а
входящо минимално образователно и/или
квалификационно равнище за придобиване
на степен на професионална квалификация
съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Ве т ери нарен лабора н т“ о т С п ис ък а на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл.
изм. със Заповед № РД-09-826 от 24.04.2020 г.)
изискванията за входящото минимално образователно и/или квалификационно равнище
към кандидатите са:
з а у ченици – завършено основно образование;
з а л и ца, на върш и л и 16 г од и н и – п ридобито право за явяване на държавни
зрелостни изпити или завършено средно
образование.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицинск и док у мент,
доказващ, че професията, по която желае да
се обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
При до би в а не т о н а к в а л ифи к а ц и я по
професията „Ветеринарен лаборант“ 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.).
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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.)
Ве т ери нарн и я т лабора н т ос ъщес т вя ва
лабораторно изследване в лаборатории към
ветеринарни клиники, амбулатории, във вивариуми, в научноизследователски институти,
университети, болници и други организации.
В своята работа се ръководи от указанията на
ветеринарния лекар и извършва дейностите
под негов контрол.
Основните трудови дейности на ветеринарния лаборант са: извършване на манипулации,
предписани и контролирани от ветеринарния лекар; вземане на проби за лабораторно изследване; извършване на к линични
лабораторни изследвания (хематологични,
биохимични, изследвания, свързани с ветеринарно-санитарната експертиза и преценка
на хранителните продукти и др.); получаване,
обработка, съхранение и преценка на семенен материал за изкуствено осеменяване.
Ветеринарният лаборант може да извършва
дезинфекция, дезинсекция, дератизация и
девастация в лабораторията, както и да извършва лабораторна ветеринарно-санитарна
експертиза на фуражи, суровини и храни от
животински произход.
За да извършва професионално своята дейност, ветеринарният лаборант трябва да умее
да работи в екип, да осъществява ефективна
комуникация, да поема отговорност за своята
работа. Професията изисква притежаване на
качества, като съобразителност, гъвкавост,
лоялност и дисциплинираност.
В своята дейност ветеринарният лаборант
прилага различни лабораторно-диагностични
методи. Работи с апаратура, лабораторни пособия, реагенти, химикали, хранителни среди,
със суровини, биологични материали и др.
Ветеринарният лаборант спазва изискванията за безопасност, правилата за противопожарна защита, изискванията за работа
с биологичен материал и за опазване на
околната среда.
Наемането и определянето на работното
време на лаборанта се договаря с работодателя при спазване на Кодекса на труда.
Работното време е с нормална продължителност, но предвид спецификата на работата
с животни е възможно да бъде удължено до
късно през нощта, както и да се работи през
почивни и празнични дни.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията
„Ветеринарен лаборант“, могат да продължат
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обучението си за придобиване на четвърта
степен на професионална квалификация по
професията „Фермер“, специалност „Управление на растениевъдни и животновъдни
ферми“, като част от професионалната подготовка се зачита. При продъл жаващото
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-01-815 от 23.12.2019 г.
Лица, придобили трета степен на професионална квалификация по професията
„Ветеринарен лаборант“, могат да заемат
длъжности от единична група 3240 – Ветеринарни техници и асистенти, както и други
длъжности, вк лючени при акт уализиране
на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от
учене (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по
видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета
степен на професиона лна к ва лификация
от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
1.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност за опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2 .1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2 .2. РУ Позна ва хара к т ерис т ик и т е на
дейността в лаборатория
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3 .2. РУ Формира предприемаческо поведение
3.3. РУ Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от проф е с и о н а л н о н а п р а в л е н и е „ В е т ер и н ар н а
медицина“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
4.1. РУ Общува ефективно в работния екип
4.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
4.3. РУ Владее чужд език по професията
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ЕРУ 5. Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност
5.1. РУ Обработва информация с ИКТ
5.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
5.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
5.4. РУ Осигурява защита на електронната среда
5.5. РУ Решава проблеми при работата
с ИКТ
ЕРУ 6. Организира работния процес
6.1. РУ Планира работния процес
6 .2. РУ Разпределя трудовите дейности в
работния процес
ЕРУ 7. Анатомия и физиология на животни
7.1. РУ Прилага морфологични знания за
животни в лабораторната практика
7.2. РУ Разпознава физиологични норми
7.3. РУ Разграничава лабораторни показатели, свързани със заболявания
ЕРУ 8. Хуманно отношение към животните
8 .1. РУ Познава изискванията за хигиенни
условия за отглеждане на животни
8 .2. РУ Разграничава типове поведение
при животните
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Ветеринарен лаборант“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 9. Използване на лабораторна техника
и апаратура
9.1. РУ Работи с лабораторна техника и
апаратура
9.2. РУ Организира дейности по употреба
на химикали, реактиви, хранителни среди
и биологични материали
ЕРУ 10. Извършване на лабораторни изследвания
10.1. РУ Регистрира данни от микробиологично изследване
10.2. РУ Извършва лабораторни изследвания
10.3. РУ Осъществява лабораторни изследвания, свързани с ветеринарно-санитарна
експертиза
ЕРУ 11. Лабораторни и диагностични процедури
11.1. РУ Извършва дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезодорация в лабораторията
11.2. РУ Разпознава причинителите на паразитни и инфекциозни заболявания, тяхната
морфология и биологичен цикъл на развитие

ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на
професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 1.1:
Знания

Умения

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
4
4
Ветеринарен лаборант
4
4
Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
• И дентифицира разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
• И зброява средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• И дентифицира нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретна трудова дейност
• Н азовава рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова
дейност и свързани с нея трудови дейности
• Посочва мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка
за осигуряване на ЗБУТ
• Н азовава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• П рилага мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни
трудови дейности
• И нструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
• К онтролира прилагането на необходимите мерки за защита
• И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• О сигурява безопасност при работата
• И зпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки за
осигуряване на безопасност

БРОЙ 73
Компетентности

Резултат от учене 1.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 1.3:
Знания

Умения

Компетентности

Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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• С ъздава ефективна организация за изпълнение на трудовите дейности
при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
• П роявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
• И дентифицира разпоредбите за опазване на околната среда
• О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• М аркира разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
отпадъци и био отпадъци
• Посочва методи за съхранение и обезвреждане на средства, химикали,
реактиви и лабораторни консумативи с изтекъл срок на годност
• О рганизира сортирането/съхранението на отпадъци и излезли от употреба
материали, консумативи и др.
• С пазва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• С пазва изискванията за съхранение и обезвреждане на средства, химикали,
реактиви и лабораторни консумативи с изтекъл срок на годност
• А нализира възможните причини за екологично замърсяване
• Р аботи дисциплинирано в екип за създаване на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
• О писва основните рискови и аварийни ситуации
• О писва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• И дентифицира основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
• И зброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• Познава реда за разследване на трудови злополуки
• И зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
• К онтролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна
безопасност
• К онтролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни
ситуации
• К оординира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
• П редотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
работа
• О казва първа помощ на пострадали при авария
• О рганизира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни
ситуации
• А нализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация
• Е фективно работи в екип при изготвянето на предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност
• Р аботи дисциплинирано в екип по създаване на организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария, в съответствие с установените
вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност
Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/реална работна среда
За средство 1:
• В ладее теоретични знания за: хигиенните норми, здравословни и безопасни
условия на труд на работното място, превантивна дейност за опазване на
околната среда, овладяване на аварийни ситуации и оказването на първа
помощ на пострадали
За средство 2:
• И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената
рискова ситуация
• В ярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на
единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

Наименование
на професията:

Ветеринарен лаборант

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

ВЕСТНИК
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Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания

• Познава общата теория на пазарната икономика
• И дентифицира икономическите проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор и др.
• Дефинира ролята на държавата в пазарната икономика
• И зброява видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

• И нформира се за успешни практически примери за управление на бизнеса
• О бяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

Компетентности

• С пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на бизнеса като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 2.2: Познава характеристиките на дейността в лаборатория
Знания

• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• И зброява начини на ценообразуване
• О писва доставно-складови разходи
• Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
• Посочва икономически принципи при анализиране на дейността на лабораторията

Умения

• О бяснява икономически понятия в контекста на дейността на лабораторията
• П рилага икономически принципи при анализиране на дейността на лабораторията

Компетентности

• С пособен е ефективно да анализира икономическите принципи в контекста
на дейността на лабораторията

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/изпитване
• Тест
Средство 2:
• К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Наименование на
единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Ветеринарен лаборант

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството
Знания

• Дефинира същността на предприемачеството
• И зброява видовете предприемачески умения
• Посочва етапите на управление на ферма
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ВЕСТНИК
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Умения

• А нализира практически примери за успешно управление на дейността на
фирмата
• С пазва етапите за управление дейността на фирма

Компетентности

• П редлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение
Знания

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение
• И зброява видовете предприемаческо поведение

Умения

• П реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работния процес
• П рилага различен вид предприемаческо поведение

Компетентности

• П редлага ефективни решения за оптимизиране на трудовите дейности

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

• И дентифицира основните елементи при разработване на бизнес план
• Н азовава изискванията при разработване на бизнес план
• И зброява етапите при разработване на бизнес план
• Н азовава факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

• С пазва изискванията за разработване на бизнес план
• С ледва етапите при разработване на бизнес план
• А нализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности

• Р аботи дисциплинирано в екип за разработване проект на бизнес план

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
• Р азработване на бизнес план
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее основни теоретични понятия в областта на предприемачеството
За средство 2:
• В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
• Участва в разработването на бизнес план на фирма според изискванията
на предварително дефинираното задание

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

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Ветеринарен лаборант

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1: Общува ефективно в работния екип
Знания

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

Умения

• С пазва принципа на субординация
• К омуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

• К омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно
работния протокол
• Поема отговорности при работа в екип

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

Резултат от учене 4.2: Води ефективна бизнес комуникация
Знания

• Н азовава етичните норми на комуникацията
• Н азовава правилата за вербална и невербална комуникация
• Познава тактиките на поведение на конфликтите
• И зброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

• В оди делова комуникация – писмена и устна
• П редотвратява конфликтни ситуации
• С ъдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности

• О съществява ефективна бизнес комуникация

Резултат от учене 4.3: Владее чужд език по професията
Знания

• Познава професионалната терминология на чужд език
• И дентифицира специализирана литература, специализирана документация
на чужд език, свързана с преките му задължения

Умения

• Р азбира професионални текстове на чужд език в специализирана литература и документация от професионалната област
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация в работния процес

Компетентности

• В ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна
комуникация по професионални теми

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Провеждане на разговори на професионални теми
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване в работна
среда. Владее чужд език по професията
За средство 2:
· Провежда разговори по професионални теми на чужд език
· Разчита специализирана документация на чужд език

ЕРУ 5
Наименование на
единицата:

Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Ветеринарен лаборант

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1: Обработва информация с ИКТ
Знания

• И зброява интернет търсачки и мотивира избора си
• О писва начините за употреба на филтри и оператори за търсене
• З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността є
• Дефинира същността на уеб каналите (RSS и други) за получаване на
информация
• И зброява начините за съхранение на цифрова информация на различни
електронни носители
• О писва начините за създаване на поддиректории (папки)
• И зброява начините за преместване на файлове от една поддиректория
(папка) в друга
• М аркира различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово
съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
• Н азовава различни доставчици на облачни услуги
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ВЕСТНИК
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Умения

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

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 5.2: Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания

• И зброява доставчици на услугата електронна поща
• О писва софтуер за аудио- и видеоразговори
• И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
• О писва принципите за онлайн пазаруване и плащане
• И зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на
знания и опит в областта на професията
• О бяснява предимствата от използване на електронен подпис

Умения

• И зползва електронна поща
• И зползва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
• С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
• И зползва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.
• И зползва електронен подпис за авторизация
• О бменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 5.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания

• Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на
цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио,
видео)
• Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане
на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

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

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание

Резултат от учене 5.4: Осигурява защита на електронната среда
Знания

• И дентифицира рисковете за сигурността при работа онлайн
• О писва функциите на защитните стени и на антивирусните програми
• И зброява начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
• О писва въздействието на цифровите технологии върху околната среда
• И дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет
страници

Умения

• А ктивира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
• Р азпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
• П роменя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
• З ащитава файлове с криптиране или с пароли
• П рилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

• С пособен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната
среда, в която работи

Резултат от учене 5.5: Решава проблеми при работата с ИКТ
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Знания

• Н азовава начини за решаване на рутинни проблеми при използване на
цифрови технологии
• И зброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер
• И дентифицира възможности за актуализиране на дигиталните си компетентности

Умения

• И збира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или
услуга за решаване на проблеми
• И нсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер
или услуга за решаване на проблеми
• П роменя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на проблеми

Компетентности

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

Средства за оценяване: Средство 1:
• И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет
по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител
по електронната поща
Средство 3:
• И зпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание
Средство 4:
• И зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено
електронно съобщение
Средство 5:
• И зпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и
промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за провеждане За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
на оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване: За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
• Д емонстрирани са професионални знания, умения и компетентности,
свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 6
Наименование на
единицата:

Организира работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Ветеринарен лаборант

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1: Планира работния процес
Знания

• О писва структурата на лабораторията/фирмата
• И зброява методи за нормиране на работния процес
• И дентифицира нормативните документи, свързани с професията
• Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес

Умения

• П ланира работния процес
• С ъставя график на работните задачи
• С пазва основните нормативни актове, свързани с професията
• П рави предложения за оптимизиране на работния процес

Компетентности

• Е фективно организира работния процес в лабораторията
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Резултат от учене 6.2: Разпределя трудовите дейности в работния процес
Знания

• И зброява видовете трудови дейности
• И дентифицира изискванията за изпълнение на видовете дейности
• И зброява начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

• П ланира трудовите дейности
• С пазва етичните норми на поведение
• С леди за спазването на етичните норми на поведение
• Поддържа етична работна среда

Компетентности

• Е фективно планира и разпределя трудовите дейности
• Р аботи в екип за поддържането на ефективна работна среда

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Дефинира теоретични понятия при планирането и организацията на работния процес
За средство 2:
• Демонстрира знания за разпределението на дейностите в работния процес

ЕРУ 7
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР

Анатомия и физиология на животни

Ниво по ЕКР

4

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Ветеринарен лаборант

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Прилага морфологични знания за животни в лабораторната практика

Знания

• И зброява системи в животинския организъм
• Н азовава основни термини
• О писва топография на органи
• Посочва цитологичния и хистологичния строеж на тъканите
• О писва анатомични и физиологични особености при различните видове
селскостопански животни
• Познава клетъчния и биохимичния състав на телесни течности, секрети,
екскрети и други, подлежащи на лабораторен анализ
• О пределя местоположението и функциите на органите в животинския
организъм
• И зползва основни термини
• О тдиференцира тъкани и органи
• С ъобразява анатомични и физиологични особености при различните видове
селскостопански животни
• О пределя клетъчния и биохимичния състав на телесни течности, секрети,
екскрети и други, подлежащи на лабораторен анализ
• О бяснява цитологичния и хистологичния строеж на тъканите
• С пособен е да идентифицира правилно предмета на лабораторното изследване

Умения

Компетентности

4

4

Резултат от учене 7.2: Разпознава физиологични норми
Знания

Умения

Компетентности

• Н азовава основни функции на системите в животинския организъм
• Познава границите на физиологичните показатели и отклоненията от тях
• Посочва основни патологични промени в системите в животинския организъм
• О бяснява основни функции на системите в животинския организъм
• О тдиференцира различни патологични промени в системите в животинския организъм
• С амостоятелно и точно анализира патологични отклонения за поставяне
на диагноза
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Резултат от учене 7.3: Разграничава лабораторни показатели, свързани със заболявания
Знания

• Н азовава лабораторни показатели, свързани със заболявания
• Посочва лабораторни начини за извършване на диагностика
• Н азовава методи за профилактика
Умения
• Р азграничава лабораторни показатели, свързани със заболявания
• И звършва лабораторни анализи, свързани с диагностиката
• Ползва дезинфекционни средства
Компетентности
• Участва в екип за извършване на прецизни лабораторни анализи и диагностика
Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет/реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее теоретични знания по анатомия и физиология на животни
За средство 2:
• Демонстрира знания за осъществяването на лабораторни анализи и диагностика при спазване на ЗБУТ
• С пазено е времето, определено за извършване на практическото задание

ЕРУ 8
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Хуманно отношение към животните

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Ветеринарен лаборант

Ниво по ЕКР:

4

4

4

Резултат от учене 8.1: Познава изискванията за хигиенни условия за отглеждане на животни
Знания

• Посочва хигиенни условия за отглеждане на животни
• О писва хигиенни норми по категории и видове животни
Умения
• Р азграничава хигиенни норми по категории и видове животни
• О пределя хигиенни условия за отглеждане на животни
Компетентности
• С пособен е да идентифицира правилни условия за отглеждане на животни
при спазване на хигиенни норми
Резултат от учене 8.2: Разграничава типове поведение при животните
Знания

• Н азовава основни типове поведение на животни
• И зброява подходи към животните
• Посочва хуманни изисквания за отношение към животните
Умения
• С ъобразява типа на отношение с поведението на животното
• И зползва различни видове подходи в конкретна ситуация
• П рилага хуманни изисквания към животните
Компетентности
• Е фективно прилага различни видове подходи, съобразени с хуманните
изисквания към животни
Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее теоретични знания за типове поведение и хигиенни условия за
отглеждане на животни
За средство 2:
• Демонстрира задълбочени знания относно хуманно отношение към животни
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Ветеринарен лаборант“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 9
Наименование на
единицата:

Използване на лабораторна техника и апаратура

Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование
на професията:

Ветеринарен лаборант

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Работи с лабораторна техника и апаратура

Знания

• Познава видовете лабораторни пособия и апаратура, използвани при лабораторни и клинични изследвания
• Н азовава предназначението на видовете лабораторна техника
• Познава различни лабораторно-диагностични методи
• И зброява изискванията за ЗБУТ

Умения

• И зползва видовете лабораторни пособия, техника и апаратура
• Поддържа лабораторните пособия, техника и апаратура в съответствие с
хигиенно-санитарните и ветеринарномедицинските изисквания и съгласно
инструкциите на производителя
• С ъхранява лабораторните пособия, техника и апаратура в съответствие с
хигиенно-санитарните изисквания и ветеринарномедицинските изисквания
• С пазва ЗБУТ

Компетентности

• П равилно работи с лабораторни пособия, техника и апаратура при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 9.2: Организира дейности по употреба на химикали, реактиви, хранителни среди
и биологични материали
Знания

• Посочва изисквания за получаване на химикали, реактиви, хранителни
среди и биологични материали
• Познава начини за съхранение на химикали, реактиви, хранителни среди
и биологични материали
• Посочва правила за обезвреждане на химикали, реактиви, хранителни
среди и биологични материали

Умения

• С пазва изисквания при получаване на химикали, реактиви, хранителни
среди и биологични материали
• П рилага указанията за съхранение на химикали, реактиви, хранителни
среди и биологични материали
• Поддържа контакти с лицензирани фирми за обезвреждане на биологични
материали
• С пазва правилата за обезвреждане на биологични материали

Компетентности

• С пособен е в екип да организира дейности по употреба на химикали и
биологични материали

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий/практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда/лаборатория
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее теоретични знания за работа с лабораторна техника и апаратура и
употреба на химикали, реактиви, хранителни среди и биологични материали
За средство 2:
• Демонстрира практически знания за разрешаване на проблеми, свързани с
употребата на химикали, реактиви, хранителни среди и биологични материали
• Демонстрира практични знания за правилна работа с лабораторна техника
и апаратура
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ЕРУ 10
Наименование на
единицата:

Извършване на лабораторни изследвания

Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование
на професията:

Ветеринарен лаборант

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1: Регистрира данни от микробиологично изследване
Знания

• Познава микроскопски препарати и хранителни среди за провеждане на
анализи
• О писва последователността на етапите на микробиологичното изследване
• И зрежда методите за микробиологично изследване
• О писва начини за регистриране на данни от изследвания
• Познава изискванията за водене на лабораторен дневник
• Н азовава правила за етикетиране на микробиологични проби
• Посочва съдържанието на работните отчети

Умения

• П риготвя микроскопски препарати за провеждане на анализи
• П риготвя хранителни среди за провеждане на анализи
• С пазва последователността на етапите и методите на микробиологичното
изследване
• П риготвя различни видове култури
• Поддържа различни видове култури
• С ъхранява различни видове култури
• Е тикетира микробиологични проби
• Регистрира данните от извършените микробиологични изследвания
• Подготвя отчети

Компетентности

• С пособен е ежедневно да регистрира правилно данни от извършените изследвания в лабораторен дневник
• С пособен е самостоятелно да изготвя изчерпателни отчети

Резултат от учене 10.2: Извършва лабораторни изследвания
Знания

• Н азовава начини за вземане на проби
• О писва методи за лабораторни изследвания
• Посочва начини за съхранение на пробите
• Познава изисквания за приготвяне на разтвори
• И дентифицира възможности за използване на диагностични реактиви
• Н азовава начини за поддържане на апаратура
• Посочва начини за съхранение на опасни и биоотпадъци

Умения

• В зема проби за лабораторни изследвания
• Подготвя разтвори
• Поддържа апаратура за лабораторни изследвания
• К алибрира апаратура
• А нализира проби
• К онсервира проби
• Поддържа база данни
• С ъхранява опасни и биоотпадъци

Компетентности

• В екип и под ръководството на ветеринарен лекар извършва правилни
лабораторни изследвания, използвайки лични предпазни средства

Резултат от учене 10.3: Осъществява лабораторни изследвания, свързани с ветеринарно-санитарна
експертиза
Знания

• Н азовава начини
• Н азовава начини
тителен произход
• Н азовава начини
тителен произход
• Н азовава начини

за вземане на проби на фуражи и фуражни добавки
за вземане на проби на суровини с животински и расза вземане на проби на продукти от животински и расза регистриране на данни от вземането на проби
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Умения

• В зема проби за анализ на фуражи и фуражни добавки
• В зема проби за анализ на суровини от животински и растителен произход
• В зема проби на продукти от животински и растителен произход
• А нализира проби на фуражи и фуражни добавки
• А нализира проби на суровини с животински и растителен произход
• А нализира проби на продукти от животински и растителен произход
• Регистрира данни от анализите

Компетентности

• В екип и под ръководството на ветеринарен лекар извършва ветеринарно-санитарна експертиза на състоянието на фуражи и фуражни добавки,
суровини и продукти от животински и растителен произход

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда/лаборатория
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее теоретични знания за извършване на лабораторни изследвания,
регистриране на данни, извършване на ветеринарно-санитарна експертиза
За средство 2:
• Демонстрира практически знания за извършване на лабораторно изследване,
правилно регистриране на данни от лабораторно изследване и изготвяне
на ветеринарно-санитарна експертиза
• С пазва установеното за практическата задача време

ЕРУ 11
Наименование на
единицата:

Лабораторни и диагностични процедури

Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование
на професията:

Ветеринарен лаборант

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1: Извършва дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезодорация в лабораторията
Знания

• Н азовава начини за дезинфекция
• Посочва препарати за дезинфекция
• И зброява начини за дезинсекция
• Н азовава препарати за дезинсекция
• О писва начини за дератизация
• И зрежда препарати за дератизация
• Н азовава препарати за дезодорация

Умения

• И звършва дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезодорация в лабораторията
• О тчита резултати от дезинфекция
• Регистрира резултати от дезинсекция
• О тчита резултати от дератизация
• Регистрира резултати от дезодорация

Компетентности

• С пособен е самостоятелно да извърши, отчете и регистрира резултата от
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезодорация в лабораторията

Резултат от учене 11.2: Разпознава причинителите на паразитни и инфекциозни заболявания, тяхната
морфология и биологичен цикъл на развитие
Знания

• Познава причинителите на инфекциозните заболявания
• Посочва причинителите на паразитните заболявания
• О писва биологичен цикъл на развитие на паразити
• Познава методика на лабораторни диагностични процедури
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36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

Умения

• Подготвя диагностични разтвори и реактиви
• В ладее методика на лабораторни диагностични процедури
• И звършва лабораторни диагностични процедури
• О ткрива причинителите на паразитни и инфекциозни заболявания
• Д иагностицира етапа на биологичния цикъл на развитие на паразитни и
инфекциозни заболявания

Компетентности

• С пособен е в екип и под ръководството на ветеринарен лекар да извърши
лабораторни диагностични процедури с цел разграничаване на причинителите на паразитни и инфекциозни заболявания, спазвайки изискванията
за ЗБУТ

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда – лаборатория
Критерии за оценяване: За средство 1:
· В ладее теоретични знания за дезинфекция, дезинсекция, дератизация,
дезодорация на лаборатория
За средство 2:
· И збира правилни начини за дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезодорация на лаборатория
· Р азграничава причинителите на паразитни и инфекциозни заболявания,
тяхната морфология и биологичен цикъл на развитие

4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се осъществява в
учебни кабинети. Обзавеждането и оборудването на учебния кабинет включват: работно място на преподавателя (работна маса
и стол), работно място на всеки обучаван
(работна маса и стол), учебна дъска, мебели
(предимно шкафове за различни цели), гладка
свободна стена за окачване на нагледни материали, видео и учебни видеофилми, екран
за прожектиране, мултимедия, компютър,
дидактически средства за обучение.
4.2. Обучение по практика
Обучението по практика на професията
се осъществява в лабораторни комплекси,
включително във ферми, ветеринарни амбулатории и ветеринарномедицински клиники,
м леко- и месоп рерабо т вателни фи рми и
предприятия, ветеринарномедицински факултети и научни институти. Необходимо е
обучителната институция да има сключени
договори за провеждане на учебната практика
по специалността „Ветеринарен лаборант“ с
организации, които разполагат със:
– Лаборатория по анатомия и физиология,
оборудвана със: макети, модели, макро- и
микропрепарати
– К линична лаборатория
– Лаборатория по микробиология, оборудвана с лабораторна техника – термостат,
ексикатори, везни; хранителни среди, оцве-

тителни разтвори, макро-, микро- и трайни
препарати, съоръжения за дезинфекция и др.
– Лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и технология на продукти от
животински произход, оборудвана с маса,
лабораторно оборудване (термостат, центрофуга, микроскоп, везни, трихинолоскоп
и компресорно стъкло за трихинолоскопиране и др.).
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават
лица със завършено висше образование по
съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който н яма
съответно професиона лно направление в
К ласификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет с Постановление № 125 от 2002 г. на
Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.),
могат да преподават лица без висше образование и без професионална квалификация
„учител“, ако са придобили трета степен на
професионална квалификация по специалност „Ветеринарен лаборант“ 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.
6047
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 270
от 30 юли 2020 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново:
1. Изменя т. 1 на Решение № 608 от 30.03.2017 г.
(ДВ, бр. 33 от 2017 г.) в частта, касаеща наименованието на общински нежилищен имот, като текстът:
„Имот № 000165 по КВС за землище с. Ресен заедно с построените в него сгради“, се заменя със:
„Поземлен имот с идентификатор 62517.193.102 по
КККР на с. Ресен заедно с построена в него сграда“.
II. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
свое Решение № 608 от 30.03.2017 г. (ДВ, бр. 33 от
2017 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 32 300 лв., в която не е
включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско
предназначение, представляващ: „Поземлен имот с
идентификатор 62517.193.102 по КККР на с. Ресен
заедно с построената в него сграда“ – собственост
на Община Велико Търново. Сделката се облага
с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 1650 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“,
като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен
ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен
ден; начало на търга – 14,30 ч.; място на търга – стая
419 в сградата на Община Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба за обекта. Определя цена за продажба
на комплект тръжна документация в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00
на Общинската агенция за приватизация (ОбАП)
при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се
получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 9690 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч.
на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в
30-дневен срок от датата на заповедта за определяне
на купувач. Дължимата сума заедно с начисления
ДДС и представляваща разлика между догово-

рената цена и внесения депозит да се заплати в
левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане при
следните условия: начална вноска – не по-малка
от 30 на сто от достигнатата на търга продажна
цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка
от продажната цена – до 24 месеца считано от
датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от
шест месеца считано от предходната вноска по
разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен ден,
срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в стая
419 в сградата на Община Велико Търново – всеки
работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата
на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг да
се проведе 14 дни след датата на търга при същите
условия, като в случай че така определеният ден
съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в
първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
се провежда в първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
6032
РЕШЕНИЕ № 272
от 30 юли 2020 г.
І . Н а о с н о в а н и е ч л . 21, а л . 1, т. 8 о т
ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, отменя свое Решение
№ 1394 от 28.02.2019 г. (ДВ, бр. 22 от 2019 г.) в
частта, касаеща приемане на начална цена, начин на приватизация, дата на търга, стъпка за
наддаване, размер на депозита за участие в търга
за продажба на общински нежилищен имот със
стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 10447.501.302 по КККР
на гр. Велико Търново, за който е отреден УПИ
ХХVІІ – „За производствени и складови дейности“,
от стр. кв. 6 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона“ – собственост на
Община Велико Търново.
II. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5, 6
и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка със свои решения № 1347
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от 31.01.2019 г. (ДВ, бр. 14 от 2019 г.) и № 1394 от
28.02.2019 г. (ДВ, бр. 22 от 2019 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново:
1. Намалява с 25 на сто приетата с Решение
№ 1394 от 28.02.2019 г. на ВТОбС начална цена и
определя нова начална цена в размер 254 123 лв.
за продажба на общински нежилищен имот със
стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 10447.501.302 по КККР
на гр. Велико Търново, за който е отреден УПИ
ХХVІІ – „За производствени и складови дейности“,
от стр. кв. 6 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново,
Западна промишлена зона“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 25 400 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“,
като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен
ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен
ден; начало на търга – 14,30 ч.; място на търга – стая
419 в сградата на Община Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба за обекта. Определя цена за продажба
на комплект тръжна документация в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00
на Общинската агенция за приватизация (ОбАП)
при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се
получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 76 237 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч.
на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в
30-дневен срок от датата на заповедта за определяне
на купувач. Дължимата сума заедно с начисления
ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в
левове по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00
на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане при
следните условия: начална вноска – не по-малка
от 30 на сто от достигнатата на търга продажна
цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка
от продажната цена – до 24 месеца считано от
датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от
шест месеца считано от предходната вноска по
разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен ден,
срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в стая
419 в сградата на Община Велико Търново – всеки
работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата
на търга, като в случай че този ден съвпада с не-
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работен ден, срокът изтича в последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг да
се проведе 14 дни след датата на търга при същите
условия, като в случай че така определеният ден
съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в
първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
се провежда в първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
6033

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ЗАПОВЕД № 768
от 11 август 2020 г.
Задълбочаване на демографската криза на
територията на община Генерал Тошево налага
оптимизиране мрежата от общински детски градини
за по-целесъобразно разходване на финансовите
ресурси.
Детска градина „Радост“ – гр. Генерал Тошево,
е с капацитет от 84 места. В началото на учебната
2019/2020 г. децата по списък образец № 2 към
Националната електронна информационна система
за предучилищното и училищното образование
(НЕИСПУО) са 54 и са разположени в три групи,
представляващи 64 % пълняемост на групите.
Освен това смесените образователни институции
с яслени и градински групи понижават качеството
на предоставените услуги и здравните грижи към
децата, а всеки родител предпочита отглеждането,
възпитанието и образователната подготовка на
неговото дете/деца да се случва във възрастово
структурирани групи, съобразени с физическото,
психо-емоционално и психомоторно развитие на
детето във всяка една конкретна възраст.
През последните няколко години детската
градина функционира със състав по списък образец № 2 между 54 и 70 деца със средна месечна
посещаемост между 30 – 45 деца.
Анализирани са данните както за раждаемостта
в общинския център, така и за обхвата и средната
месечна посещаемост за всяка една група в детските
заведения в града. Анализирани са и капацитетът
и заетостта на останалите две детски градини
„Пролет“ и „Първи юни“ в средищния център и е
видно, че при преразпределението и насочването
на децата от Детска градина „Радост“ към останалите две ще се постигне нормална пълняемост на
групите и спазване на нормативните разпоредби
за пълняемост и посещаемост в рамките на учебната година.
Отделно, в рамките на предвиденото преструктуриране ще се постигне оптимизиране и на числения състав на педагогическия и непедагогическия
персонал, като същевременно няма да има реални
съкращения на физически лица, а всеки един ще
бъде пренасочен на сходна длъжност в общинска
детска градина или в новосъздадената детска ясла.
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Предвид това и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1
и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация във връзка с чл. 310,
ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното
образование и влязло в сила Решение № 7-2 от
30.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Генерал
Тошево, нареждам:
1. Считано от 1.09.2020 г. закривам Детска
градина „Радост“ – гр. Генерал Тошево, с адрес
ул. Дора Габе № 6, код по БУЛСТАТ 000846662.
2. Считано от 1.09.2020 г. закривам яслена група
към Детска градина „Пролет“ – гр. Генерал Тошево,
с адрес ул. Христо Ботев № 18.
3. Считано от 1.09.2020 г. закривам яслена
група към Детска градина „Първи юни“ с адрес
ул. Мургаш № 1.
4. Считано от 1.09.2020 г. откривам Детска ясла
„Радост“ с адрес ул. Дора Габе № 6.
5. Децата от втора смесена и подготвителната
група да се пренасочат от ДГ „Радост“ – гр. Генерал Тошево, към Детска градина „Първи юни“
и Детска градина „Пролет“, като за децата от
с. Къпиново се осигури безплатен транспорт на
основание чл. 256, ал. 1, т. 10 от ЗПУО.
6. Задължителната документация на закритата
Детска градина „Радост“ – гр. Генерал Тошево, да
се предаде с приемно-предавателен протокол на
съхранение в Детска ясла „Радост“ – гр. Генерал
Тошево, като се спазват нормативните изисквания
относно условията и реда за съхранение съгласно
Закона за Националния архивен фонд и Наредба
№ 8 от 2016 г. за информацията и документите в
системата на предучилищното и училищното образование. За целта да се състави комисия, да се
извърши инвентаризация и с приемно-предавателни протоколи да се опише цялата документация,
предадена на Детска ясла „Радост“ – гр. Генерал
Тошево.
7. Цялото имущество – дълготрайни и краткотрайни материални активи, да се зачислят от
Детска градина „Радост“ към Детска ясла „Радост“.
8. Трудовоправните отношения със закритата
Детска градина „Радост“ да се уредят в съответствие с Кодекса на труда.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Мария Върбанова – директор на дирекция
„Финанси, бюджет и местни данъци и такси“ и
главен счетоводител.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Добрич.
Препис от настоящата заповед да се връчи
надлежно на длъжностните лица за сведение и
изпълнение.
За кмет:
Д. Димитров
6035

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-174
от 31 юли 2020 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
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Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ),
протокол № РД-18-209 от 15.11.2019 г., протокол
№ РД-18-42(2) от 13.03.2020 г. и протокол № РД18-113 от 27.07.2020 г. на комисията по чл. 28б от
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти в мащаб 1:1000 и регистъра към него за
землището на с. Скриняно, община Кюстендил,
област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
6008

ОБЩИНА С. БОРИНО,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 83
от 24 юни 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и ал. 2
от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ,
докладна записка с вх. № 107 от 11.06.2020 г. от
Мустафа Караахмед – кмет на община Борино, и
след станалите разисквания Общинският съвет –
с. Борино, реши:
Одобрява и приема общ устройствен план на
община Борино (ОУПО).
Настоящото решение подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Смолян,
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Ан. Джебирова
6021

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 104
от 29 май 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 1,
чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и
чл. 9, раздел първи, глава пета от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 45 от ЗДДС и във
връзка с Решение № 60 от 28.02.2020 г., взето с
протокол № 9 на Общинския съвет – с. Лесичово,
Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
1. Приема анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната
оценка за общински нежилищен имот, невключен
в имуществото на общински търговски дружества,
представляващ застроен УПИ VІІ – обслужваща
дейност, в квартал 14 по ПУП (план за регулация)
на с. Щърково, община Лесичово, област Пазарджик, с площ 340 кв. м, ведно с построената през
1985 г. двуетажна масивна сграда със застроена
площ 170 кв. м, състояща се от преддверие и четири
помещения на първия етаж и четири помещения
и коридор на втория етаж, подробно описани в
акт № 1977/21.02.2020 г. (вписан в Службата по
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вписванията – Пазарджик, в дв. вх. р. № 1208,
том 4, акт № 162/22.02.2020 г.) за поправка на акт
№ 1011/8.06.2015 г., вписан в дв. вх. р. № 6490,
том 23, акт № 85/24.06.2015 г. за частна общинска
собственост.
2. Определя метода за извършване на приватизация на общински нежилищен имот, невключен
в имуществото на общински търговски дружества,
представляващ застроен УПИ VІІ – обслужваща
дейност, в квартал 14 по ПУП (план за регулация)
на с. Щърково, община Лесичово, област Пазарджик, с площ 340 кв. м, ведно с построената през
1985 г. двуетажна масивна сграда със застроена
площ 170 кв. м, състояща се от преддверие и четири
помещения на първия етаж и четири помещения
и коридор на втория етаж, подробно описани в
акт № 1977/21.02.2020 г. (вписан в Службата по
вписванията – Пазарджик, в дв. вх. р. № 1208,
том 4, акт № 162/22.02.2020 г.) за поправка на акт
№ 1011/8.06.2015 г., вписан в дв. вх. р. № 6490,
том 23, акт № 85/24.06.2015 г. за частна общинска
собственост, да е публичен търг с явно наддаване,
както следва:
2.1. Наименование на обекта на публичния
търг с явно наддаване е общински нежилищен
имот, невключен в имуществото на общински
търговски дружества, представляващ застроен
УПИ VІІ – обслужваща дейност, в квартал 14 по
ПУП (план за регулация) на с. Щърково, община
Лесичово, област Пазарджик, с площ 340 кв. м,
ведно с построената през 1985 г. двуетажна масивна
сграда със застроена площ 170 кв. м, състояща
се от преддверие и четири помещения на първия
етаж и четири помещения и коридор на втория
етаж, подробно описани в акт № 1977/21.02.2020 г.
(вписан в Службата по вписванията – Пазарджик,
в дв. вх. р. № 1208, том 4, акт № 162/22.02.2020 г.)
за поправка на акт № 1011/8.06.2015 г., вписан в
дв. вх. р. № 6490, том 23, акт № 85/24.06.2015 г. за
частна общинска собственост.
2.2. Определя начална тръжна цена: 37 960 лв.
без ДДС.
Извън прилежащата площ от 170 кв. м застроената площ от двуетажна масивна сграда, построена
през 1985 г., не представлява освободена доставка
по смисъла на чл. 45 от ЗДДС и върху тази площ
от имота се начислява ДДС, за поземлен имот,
целият с площ 340 кв. м, представляващ УПИ
VІІ – обслужваща дейност, в квартал 14 по ПУП
на с. Щърково, община Лесичово, област Пазарджик, и върху тази площ от имота се начислява
ДДС съгласно Закона за ДДС, който е дължим от
купувача по сделката.
Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях,
които не са нови, и доставката на прилежащите
към тях терени. В случая се прехвърля право на
собственост върху сграда и прилежащ към нея
терен, която сграда не е нова по смисъла на § 1,
т. 5 от ДРЗДДС. В този случай върху постигнатата
цена не се начислява ДДС.
2.3. Определя стъпка на наддаване в размер 5
на сто от началната тръжна цена.
2.4. Определя размера на депозита: 18 980 лв.,
която сума следва да бъде постъпила в банковата
сметка, посочена в тръжната документация, в срок
до 14,30 ч. на 16-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“, а в случай че този
ден е неприсъствен – първия следващ работен ден,

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

платими по сметка на Община Лесичово – IBAN
BG54 IORT 6091 3300 131703, в „Инвестбанк“ – АД,
клон Пазарджик, BIС: IORTBGSF.
2.5. Тръжната документация (включваща и
информационния меморандум) се закупува от
секретаря на община Лесичово лично или при
представяне на изрично, нотариално заверено
пълномощно след заплащане на такса в размер
150 лв. без ДДС или 180 лв. с ДДС. Същата се
заплаща в касата на общината или по сметка на
Община Лесичово, а именно: IBAN BG 66 IORT
60918400132400, код вид плащане 447000, BIC код
на банката IORT BGSF, в „Инвестбанк“ – АД,
Пазарджик. Срокът за закупуване на тръжната
документация е до 14,30 ч. на 12-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“,
а в случай че този ден е неприсъствен – първия
следващ работен ден.
2.6. Срок за извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 10 до 15 ч. в периода
от 10-ия до 16-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ след предварителна заявка и представен платежен документ за
закупена тръжна документация.
2.7. Лицата, закупили тръжна документация и
информационен меморандум, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие
в търга, имат право да подадат предложение за
участие в публичния търг с явно наддаване. Срокът за подаване на предложенията за участие в
публичния търг с явно наддаване е до 14,30 ч. на
21-вия ден включително от датата на обнародване
на настоящото решение в „Държавен вестник“.
Ако последният ден от срока е неприсъствен,
срокът изтича в първия следващ присъствен ден.
Предложенията се подават в деловодството на Община Лесичово в с. Лесичово, ул. Никола Чочков
№ 11 – 13, област Пазарджик.
2.8. Публичният търг с явно наддаване ще се
проведе в заседателната зала на Община Лесичово в с. Лесичово, ул. Никола Чочков № 11 – 13, с
начален час 11,30 ч., на 23-тия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“,
а в случай че този ден е неприсъствен – първия
следващ работен ден.
2.9. В публичния търг с явно наддаване могат
да участват при равни условия физически и юридически лица.
2.10. В публичния търг с явно наддаване не се
допускат до участие дружества, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим,
юридически лица, консорциуми или други форми
на сдружаване, специално учредени за участие в
публичния търг с явно наддаване.
2.11. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публичния търг с явно
наддаване – няма.
2.12. Договорът за приватизация се сключва при
продажба чрез публичния търг с явно наддаване в
срока, определен съгласно чл. 36 от Наредбата за
търговете и конкурсите. Правото на собственост
върху обекта – предмет на приватизацията, се
прехвърля след заплащане на постигнатата на търга
цена и подписване на приватизационния договор.
3. Утвърждава тръжната документация – приложение I.
4. Определя комисия за организирането и провеждането на публичния търг с явно наддаване в
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състав от 7 членове. Определя възнаграждение за
всеки член на комисията по 200 лв.
5. Упълномощава кмета на община Лесичово да
подпише договор със спечелилия търга участник.
Председател:
В. Дамянов
6057
11. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията съобщава,
че е издал Заповед № РС-64 от 11.08.2020 г. за
допълване на Разрешение за строеж № РС-16 от
14.03.2019 г. (ДВ, бр. 26 от 2019 г.) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
издадено на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
за обек т: „Модернизаци я на железопътната
линия София – Пловдив: Железопътен участък
София – Подуяне – Искър – Казичене – Елин
Пелин (без жп гари София и Елин Пелин)“.
Участък: София – Искър (без жп гари Искър и
Казичене) с местонахождение: област София,
Столична община, райони „Сердика“, „Подуяне“,
„Слатина“ и „Искър“, с изменения в одобрения
инвестиционен проект за обособяване на нови
етапи по жп участъци София – Подуяне, Жп
Гара Подуяне Пътническа: Коловозно развитие – частична реконструкция, и Подуяне – Искър: Двупътна електрифицирана железопътна
инфраструктура – реконструкция, както и изменения в одобрения инвестиционен проект за
участък Подуяне – Искър в следните части: Част
„Пресичания на железопътната линия с други
инфраструктури“ за пресичане на КЛ на км 5+276
и за пресичане на КЛ Ср.Н на км 5+520; Част:
„ВиК“ за Реконструкция на водопровод ∅ 32 при
км 5+526; Част: „Отводняване и дренажи“ за „Дренажи“; Част: „Контактна мрежа“, Част: „Железен
път“, и Част: „Конструктивна“ за железопътен
мост на км 5+526.85 по Път 1 над р. Слатинска“,
и за участък Жп Гара Подуяне Пътническа – в
Част „Конструктивна“ за жп мост на км 2+771
по километража на Път 1 на р. Перловска. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
6055
1. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Модернизация на железопътна
линия София – Пловдив: железопътни участъци
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември; участък Ихтиман – Септември, в обхват
от км 87+735 до км 90+916“, на територията на
гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Любов Златанова Краева,
наследница на Златан Асенов Златанов, съсобственик на имот с идентификатор 03592.501.59,
образуван от имот с идентификатор 03592.501.953,
намиращ се в землището на гр. Белово, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването на
Решение № 450 от 3.07.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
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имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6064
2. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Модернизация на железопътна
линия София – Пловдив: железопътни участъци
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември; участък Ихтиман – Септември, в обхват
от км 87+735 до км 90+916“, на територията
на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Виолета
Бориславова Иванова и К а лин Бориславов
К ифонов, наследници на Борислав К ифонов
Кифонов, съсобственик на имот с идентификатор
03592.502.95, образуван от имот с идентификатор 03592.502.1333, намиращ се в землището
на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, за постановяването на Решение № 450 от
3.07.2020 г. на Министерския съвет, с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет, може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6065
37. – 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
№ С200022-091-0000361/10.08.2020 г. възлага на
„Олка“ – ЕООД, ЕИК 204299331, адрес за кореспонденция: Варна, ул. Мадара № 20, вх. А, ет. 4,
ап. 7, представлявано от Нели Балинова, следните недвижими имоти: поземлен имот, представляващ празно дворно място дв. пл. № 8114
Г, от квартал 645, с идентификатор 83510.656.361
от кадастралната карта на гр. Шумен, община
Шумен, област Шумен; площ на имота съгласно
документ за собственост 800 кв. м, а съгласно
скица 803 кв. м; адрес на поземления имот:
Шумен, ул. Северна; трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване (до 10 м); съседи:
поземлен имот с идентификатор 83510.656.360,
поземлен имот с идентификатор 83510.656.363.
6030
617. – 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 изх. № С200022-091-0000121/6.03.2020 г.
въ зла га на Десисла ва Георг иева Арг и ловаПетрова следния недвижим имот, представляващ: т ърговск и обек т (магазин), двуета ж на
сграда – търговски обект със застроена площ
68 кв. м, намираща се в с. Радуил, община
Самоков, област София, и построена в имот с
планоснимачен № 618 в квартал 34 по плана на
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селото от 1957 г., представляващ част от парцел V, площ 68 кв. м, намиращ се в с. Радуил,
община Самоков, област София.
6031
6. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент – един, в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Статистика и демография“, за нуждите на катедра „Статистика
и приложна математика“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в академията, отдел „Докторантура и
академично развитие“, тел. 0631/66-362.
6019
79. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен
асистент – един, в област на висшето образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.2. Дентална медицина и научна
специалност „Протетична дентална медицина“
за нуждите на преподаването в катедра „Протетична дентална медицина“. Конкурсът е със
срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Прием на документи – в
деканата на Факултета по дентална медицина,
ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до
12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
6015
548. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за
академични длъжности: професори по: професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Икономика и управление“ – един;
професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Опазване на околната
среда“ – един; доценти по: професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка
на полезните изкопаеми, научна специалност
„Тех ника и т ех нолог и я на взривни т е рабо ти“ – един; професионално направление 4.4.
Науки за земята, научна специалност „Методи
и техника на геоложките изследвания“ – един;
главни асистенти по: професионално направление
5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна специалност „Геология
Област от висшето
образование

Професионално
направление

3. Социални, стопан- 3.7. Администрация и
ски и правни науки управление
4. Природни науки,
математика и инфор- 4.2. Химически науки
матика
5.3. Комуникационна
и компютърна техника
5. Технически науки
5.10. Химични технологии
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и проучване на полезни изкопаеми (Метални
полезни изкопаеми и геохимия)“ – един; професионално направление 4.4. Науки за земята,
нау чна специа лност „Методи и тех ника на
геоложките изследвания“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи:
МГУ „Св. Иван Рилски“, сектор „Следдипломна
квалификация“, ректорат, ет. 3, стая 79, тел. (02)
80-60-209, 0879 807 913, инж. Калина Маринова.
6016
9. – Тех н и ческ и я т у н и верси т е т – Софи я,
обя вя ва кон к у рси за гла вн и асис т ен т и по:
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Електрически машини“ – един към катедра
„Електрически машини“ – ЕФ; професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Механика на флуидите“ – един към
катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични
машини“ – ЕМФ; професионално направление
5.13. Общо инженерство, специалност „Инженерна физика“ – един към катедра „Приложна
физика“ – ФПМИ; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалност „А втоматизация на области от
нематериалната сфера“ – един към катедра „Програмиране и компютърни технологии“ – ФКСТ;
п рофесиона лно нап равление 5.5 Транспорт,
корабоплаване и авиация, специалност „Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт“ – един към катедра „Въздушен
транспорт“ – ФТ, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в Техническия университет – София,
във факултетните канцеларии на: ЕФ – каб.
12222, тел. 02/965 23 70; ЕМФ – каб. 2344, тел.
02/965 32 90; ФПМИ – каб. 2228а, тел. 02/965
33 79; ФКСТ – каб. 1443а, тел.: 02/965 25 13;
ФТ – каб. 9310, тел. 02/965 23 42.
6042
31. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от
Закона за развитието на академичния състав в
Република България обявява конкурси за прием
на докторанти по държавна поръчка за учебната
2020/2021 г. в следните докторски програми:
Докторска програма

Форма на обучение
редовна

задочна

Организация и управление на производството (индустрията)

2

1

Неорганична химия

2

-

Екология и опазване на околната среда

1

1

Компютърни системи и технологии

2

2

Технология за пречистване на водите

2

1

Общо:
9
5
Документи за кандидатстване: 1. заявление по образец; 2. автобиография; 3. нотариално заверено
копие на диплома за ОКС „магистър“; 4. медицинско свидетелство; 5. документ за платена такса за
изпити. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите се подават на адрес:
Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов № 1, СО1, стая 209, тел.: 056/705 293; 0886 664 213.
6020
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62. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за прием на
докторанти в съответствие с Решение № 11 от
29 юли 2020 г. на академичния съвет за учебната
2020/2021 г.: в професионално направление 3.7.
Администрация и управление, докторска програма „Администрация и управление (бизнес
администрация)“ – 2 редовна форма и 2 задочна форма; в професионално направление 3.8.
Икономика, докторска програма „Икономика
и управление (индустрия)“ – 2 редовна форма и
2 задочна форма; в професионално направление
3.9. Туризъм, докторска програма „Икономика
и управление (туризъм)“ – 1 редовна форма и
1 задочна форма, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и подаване на документи: Ботевград, ул. Гурко
№ 14, тел.: 0723 68812; София – ул. Винсент ван
Гог № 7, Център за дистанционно обучение,
тел.: 02 400 16 31.
6029
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София,
обявява конкурси за академичната длъжност
професор по: професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Генетика“, за нуждите на изследователска група
„Молекулярно-еволюционни изследвания“, отдел
„Животинско разнообразие и ресурси“ – един;
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Зоология“, за нуждите на изследователска група „Молекулярноеволюционни изследвания“, отдел „Животинско
разнообразие и ресурси“ – един, двата със 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. 0879-499-178, e-mail: katyageor@gmail.
com). Документи се подават в деловодството на
ИБЕИ, София, бул. Цар Освободител № 1.
6048
39. – Инстит у т ът по отбрана „Професор
Цветан Лазаров“, София, обявява конкурс за
академична длъжност главен асистент за цивилен служител в област на висшето образование
Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация,
научна специалност „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни
апарати“ – едно място, със срок на подаване
на документите 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата на
завеждането им в регистратурата на Института
по отбрана. Упражняването на длъжността, за
която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“
(кандидатите, които нямат такова разрешение,
следва да отговарят на изискванията на чл. 40,
ал. 1 от Закона за защита на класифицираната
информация). Условията на конкурса са обявени
в Заповед № 365 от 12.08.2020 г. на директора на
Института по отбрана. Документи и справки: в
София, бул. Цветан Лазаров № 2, тел.: 02/92 21850,
02/92 21821, 02/92 21812, 02/92 21805.
6056
998. – Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София,
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обявява конкурс за академична длъжност главен
асистент в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Овцевъдство и
козевъдство“ – двама за нуждите на Земеделския
институт – Стара Загора, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел.: 02/812-75-60.
6054
76. – 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
г решка въз основа на проек ти, изработени
от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Бижовци, община Трявна – 04025.12.1,
04025.12.2, 04025.12.3, 04025.12.4, 04025.12.5,
04025.12.6, 04025.12.43, 04025.21.1, 04025.21.2,
04025.21.3, 04025.21.4, 04025.21.5, 04025.21.6,
04025.21.7, 04025.21.19, 04025.21.51, 04025.21.52,
04025.21.63, 04025.21.66, 04025.21.69, 04025.21.70,
04025.21.71, 04025.21.78, 04025.21.95, 04025.21.96,
04025.21.97, 04025.21.98, 04025.21.99, 04025.21.100,
04025.21.101, 04025.21.103, 04025.21.108, 04025.21.123,
04025.21.126, 04025.21.133, 04025.21.134, 04025.21.135,
04025.21.136, 04025.21.137, 04025.29.19, 04025.45.2,
04025.45.4, 04025.45.22, 04025.45.68, 04025.160.42,
04025.390.1, 04025.390.5, 04025.390.6, 04025.390.7,
04025.400.3, 04025.400.6, 04025.400.8, 04025.420.2;
за с. Черновръх, община Трявна – 81058.126.1,
81058.126.3, 81058.130.1, 81058.130.8, 81058.130.16,
81058.130.28, 81058.130.30, 81058.131.8, 81058.132.1,
81058.132.2, 81058.266.2, 81058.266.28, 81058.266.100,
81058.408.1, 81058.409.1, 81058.600.3, 81058.601.1,
81058.601.11, 81058.630.29, 81058.760.3, 81058.761.1,
81058.761.10, 81058.126.11; за с. Радовци, община Дряново – 61529.44.11, 61529.44.12, 61529.44.48,
61529.4 6.1, 61529.4 6.2 , 61529.4 6.3, 61529.4 6.6,
61529.46.7, 61529.46.19, 61529.46.24, 61529.46.44,
61529.46.46, 61529.46.49, 61529.46.50, 61529.79.6.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Габрово.
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.
6041
21. – Община Асеновград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 294 от
24.06.2020 г. на Общинския съвет – Асеновград,
е одобрено изменение на ПУП (ПРЗ) за УПИ
І – жк за общ. обсл., автомивка и магазин, УПИ
V – за озеленяване, в кв. 5, улица с о.т. 59 – о.т.
60 по регулационния план на с. Нареченски бани
и УПИ V – за озеленяване, в кв. 6 по плана на
с. Нареченски бани, община Асеновград, област
Пловдив. На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
решението може да се обжалва в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.
6043
21а. – Община Асеновгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за трасе на
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кабел 1 kV по част електро за обект „Осветление
и СОТ с местонахождение, имот: Асеновград,
имот № 00702.14.216, Асеновград, ЕКАТТЕ 00702,
община Асеновград“. Проектът и придружаващата
го документация са изложени за справка в информационния център на общината. 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“.
6044
21б. – Общ ина Асеновг ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Уличен водопровод и
канализация за ПИ 00702.24.1253 по кадастралната карта на Асеновград, община Асеновград“.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6045
309. – Общ и на Ба нско, о тдел „ТС У“, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за транспортен достъп
до ПИ с идентификатор 02676.174.23, м. Овиначе,
по КК и КР на гр. Банско през ПИ с идентификатори 02676.174.19, 02676.174.3 и 02676.174.24,
м. Овиначе, по КК и КР на гр. Банско, община
Банско. Документацията по изработения проект
е на разположение всеки работен ден в стая 309
в сградата на Община Банско. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
6046
45. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за нов водопровод ∅ 90 до
поземлен имот с идентификатор 24367.13.17 в
местността Атанасова падина по кадастралната
карта на с. Дъбрава, община Благоевград, с трасе
и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването
на имоти с идентификатори 24367.13.388 (път ІV
клас – общинска собственост), 24367.13.380 (полски
път – общинска собственост) и 24367.13.23 (полски
път – общинска собственост) по кадастралната
карта на с. Дъбрава. Проектът е изложен в стая
220 на ет. 2 в сградата на Община Благоевград.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Благоевград.
6000
46. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – пар-
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целарен план (ПП) за нов водопровод ∅ 90 до
поземлен имот с идентификатор 04279.13.27 в
местността Проевски чифлик – Ш.21 по кадастралната карта на Благоевград, засягащ и ограничаващ ползването на имот с идентификатор
04279.13.19 (полски път – общинска собственост)
по кадастралната карта на Благоевград. Проектът е изложен в стая 220 на ет. 2 в сградата на
Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.
6001
13. – Община Велинград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 239 от
29.07.2020 г. на ОбС – Велинград, е одобрен
ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод за минерална вода от сондаж № 5 „Горски
пункт“ в ПИ 10450.136.74 в местност Башкова чука/
Разсадника до Цех за бутилиране на минерална
вода в ПИ 10450.503.1206 по КК на Велинград,
възложено от „Акварекс-В“ – АД. Трасето не
засяга обработваеми земи или частни имоти.
Дължината на проектното трасе е 595 м.
6067
693. – Община Ивайловград на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и чл. 61 от АПК съобщава,
че е изработен проект за ПУП – ПРЗ (подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване) за селищно образувание „Туристически
комплекс Армира“ за ПИ (поземлени имоти)
с номера 32024.53.397, 32024.53.593, 32024.53.587,
32024.53.570, 32024.53.678 по кадастралната карта
на землище Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, община
Ивайловград. Проектът е изложен за разглеждане
в стая 304 в сградата на общинската администрация, както и публикуван на интернет страницата
на Община Ивайловград. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация – Ивайловград.
6022
55. – Общинската служба по земеделие – Казанлък, на основание чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 във връзка
с чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
съобщава, че във връзка с изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти
съгласно § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ на местност
Старите лозя (подместности: Дерлика, Друмът,
Кайнаклъка, Кьошка, Саите, Субашко (Татарска
могила), Турските гробища Р-Я и Тюлбето), намираща се в землището на гр. Казанлък, община
Казанлък, ще се проведе съвместно уточняване
(анкетиране) на границите на имотите на бившите
собственици преди образуването на ТКЗС и имотите на ползвателите, попадащи под разпоредбите
на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ. Съвместното уточняване
ще се проведе по график по дати и местности,
който започва 14 дни след обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
6027
33. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на обслужващ
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път до ПИ с идентификатори 55155.52.7 и 55155.52.8
(за обособяване на УПИ ХІІІ-70, складова дейност, търговия и услуги), м. Атчаир по КККР
на гр. Пазарджик. Транспортният достъп до
ПИ с идентификатори 55155.52.7 и 55155.52.8 (за
обособяване на УПИ ХІІІ-70, складова дейност,
търговия и услуги) ще се осъществява от съществуваща улица в регулацията на гр. Пазарджик
(ул. Свобода), разполага се в ПИ с идентификатор
55155.52.29 – НТП за селскостопански, горски и
ведомствен път, и след около 60 м достига до
проектния имот, като се подсигурява и достатъчна ширина за вход за същия имот. Дължината
на трасето за пътен достъп е 60 м – общинска
собственост, а засегнатата площ е 176 кв. м – общинска собственост. Проектът е изложен в общината, 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.
6061
34. – Община Пазарджик на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява, че е изготвен план
на новообразуваните имоти за имотите на ползвателите и на бившите собственици в цифров
и графичен вид на земеделски земи по § 4 от
ПЗРЗСПЗЗ в зем лището на с. Пата леница,
ЕКАТТЕ 55556, в обхват на поземлени имоти
(ПИ) с идентификатори 55556.206.6 (стар 000730) в
м. Селище, 55556.210.1 (стар 210001) и 55556.210.2
(стар 210002) в м. Черниче и 55556.205.32 – местен
път по КККР на землището. Планът на новообразуваните имоти, регистърът на новообразуваните
имоти на ползвателите и бившите собственици и
таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на бившите собственици са изложени за
разглеждане в сградата на Община Пазарджик, в
центъра за обслужване на граждани и в кметството
на с. Паталеница. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по плана и придружаващата го
документация до кмета на община Пазарджик,
като приложат документите за собственост на
претендирания имот и други документи, които
считат за необходими или се изискват.
6037
52. – Община Петрич на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 138, протокол № 7 от 30.04.2020 г. на Общинския съвет – гр.
Петрич, е одобрен ПУП – ПП за трасе на външен
водопровод за минерална вода до имот с идентификатор 47189.301.3, землище с. Марикостиново,
община Петрич, през имоти с идентификатори:
47189.139.77 с НТП – селскостопански, горски,
ведомствен път, общинска публична собственост;
47189.146.100 с НТП – местен път, общинска
публична собственост; 47189.168.739 с НТП – за
местен път, общинска публична собственост, и
47189.301.12 с НТП – за жп гара, спирка – частна
собственост, и сервитути към трасе през имоти с
идентификатори – 47189.146.101 с НТП – други жилищни терени – частна собственост; 47189.146.102
с НТП – улици, общинска публична собственост;
47189.146.104 с НТП – пасище, мера, общинска
собственост; 47189.146.745 с НТП – за водни терени,
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държавна публична собственост; 47189.146.9901 с
НТП – за балнеосанаториум, държавна публична
собственост. На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
5999
82. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че са изработени проекти на
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на външно електрозахранване, и подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе и
външен водопровод до УПИ 49312.3.25, отреден
за „Газоснабдителна станция за компресиран газ“
(поземлен имот с идентификатор 49312.3.25, в
м. Барата по КККР на неурбанизираната територия
на землището на с. Рупите, община Петрич), с
които ПУП е предвидено трасетата да преминат
през поземлени имоти с идентификатори, както
следва: Трасето на външното електрозахранване
е предвидено да премине през поземлени имоти
с идентификатори в землището на с. Кърналово – 40912.105.348 с НТП „селскостопански, горски, ведомствен път“, 40912.105.342 с НТП „местен път“ и през поземлени имоти в землището
на с. Рупите с идентификатори – 49312.12.33 с
НТП „местен път“ и 49312.12.34 с НТП „селскостопански, горски, ведомствен път“, и е със
сервитути на трасето, засягащи поземлени имоти
с идентификатори, както следва: в землището на
с. Кърналово – 40912.105.348 – „селскостопански,
горски, ведомствен път“, 40912.105.342 – „местен
път“, 40912.104.350 с НТП „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, 40912.105.12 – на
наследници на Варвара Димитрова Атанасова, 40912.105.13 – на А ндон Иванов Корчев,
40912.105.61 – на наследници на Надежда Петрова Попова, 40912.105.14, всички с НТП „нива“,
40912.105.58 с НТП „селскостопански, горски,
ведомствен път“, 40912.105.49 – на Васил Атанасов Стоименов, с НТП „нива“, и в землището
на с. Рупите – 49312.12.33 с НТП „за местен
път“ и 49312.12.34 с НТП „селскостопански,
горски, ведомствен път“. Трасето на външния
водопровод е предвидено да премине през поземлени имоти с идентификатори в землището
на с. Рупите – 49312.12.33 с НТП „за местен път“
и 49312.12.34 с НТП „селскостопански, горски,
ведомствен път“, и е със сервитути на трасето,
засягащи поземлени имоти с идентификатори
49312.12.33, 49312.12.34, 49312.3.52 – на Иван
Стаменов Ичев, 49312.3.53 – на Иван А нгов
Стоичев, 49312.3.54 – на Гюза Николова Грозданова, 49312.3.32 – на Георги Иванов Трайков,
49312.3.28 – на Иван Ангов Стоичев, всички с
НТП „нива“, и 49312.3.35 с НТП „селскостопански, горски, ведомствен път“ съгласно регистри
на засегнатите имоти, съгласувани по отношение
на кадастралните данни от СГКК – Благоевград.
ПУП – ПП се намират в сградата на общинската
администрация – гр. Петрич, ет. 4, стая 401. 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 ПУП – ПП
до общинската администрация – Петрич.
6024
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83. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на „Транспортен
достъп“ до проектен УПИ I-166.22, 166.24, 166.30,
м. Алмалък – Омондрос, землище на гр. Петрич,
община Петрич, с отреждане за „Производственоскладови дейности – цех за метални конструкции и подкранов път“. Предвидено е трасето на
транспортния достъп да премине през части от
поземлени имоти по КККР съгласно регистър
на засегнатите имоти, заверен от СГКК – Благоевград, който е неразделна част към проекта
за ПУП – ПП: част от поземлен имот с ид.
56126.166.101 с НТП – за друг вид водно течение,
водна площ, съоръжение – общинска публична
собственост, по КККР, която е с площ 29 кв. м,
и част от имот с ид. 56126.166.40 с НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, по КККР, която е с
площ 493 кв. м. Проектът се намира в сградата
на Община Петрич. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с проекта и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
общинската администрация.
6023
33. – Община ,,Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Уличен
водопровод за УПИ 61.57 – жилищно строителство, местност Герена, в землището на с. Труд,
община „Марица“, поземлен имот с идентификатор
73242.61.57 по кадастралната карта на с. Труд“,
като комплексен проект на основание чл. 150,
ал. 2 от ЗУТ. Проектът се намира в сградата на
Община „Марица“, Пловдив, бул. Марица № 57А,
стая 406, и може да бъде разгледан от заинтересованите лица. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6058
11. – Община гр. Поморие, област Бургас, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 204
от 30.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Поморие, е одобрен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на техническата инфраструктура
за обект: „Улично осветление“, в поземлен имот
(ПИ) 57491.19.568 по КК на гр. Поморие, местност
Лахана, и сервитут, преминаващи през поземлен
имот (ПИ) 57491.19.568 (полски път, общинска
публична собственост), с дължина на трасето
около 330 м, с площ на сервитута – 700 кв. м, с
графична част на проекта – неразделна част от
това решение. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Поморие до Административния
съд – Бургас.
6003
114. – Община гр. Раднево, област Стара Загора, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
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на всички заинтересовани, че с Решение № 204
от 30.07.2020 г. е одобрен ПУП – парцеларен
план за обект: „Довеждащ водопровод до ПИ
38008.110.24 и ПИ 38008.110.25 по кадастралната
карта на землището на с. Коларово, община Раднево, област Стара Загора“. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Раднево.
6002
15. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 294 от
30.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на газопроводно отклонение от съществуващ стоманен
газопровод ∅ 133/5, намиращ се в регулационните
граници на гр. Сливен (с точка на присъединяване:
бул. Банско шосе, в обхвата на о.т. 403а), до ГРЗТ,
разположено на северозападната граница на ПИ
67338.832.48, отреден „за цех за разфасоване на
месо, хладилна и складова база“, и в частта от
територията извън регулационните граници на
града, преминаващо през ПИ 67338.832.77 с НТП
„полски път“, общинска собственост, местност
Къра, землище гр. Сливен. Решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Сливен.
6059
16. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе ел. кабел НН от съществуващ стълб № 12, ВИ
№ 2 от ТП „КЗС“, намиращ се в регулационните
граници на с. Камен, до ново ел. табло, разположено на западната граница на ПИ 35660.26.208,
с НТП „стопански двор“, местност Мандрата, и
преминаващ през ПИ 35660.26.134, НТП „местен
път“, общинска собственост, всички в землище
с. Камен, община Сливен. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
6060
1. – Община Созопол на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от 14.07.2020 г.
е изменен и допълнен действащият план на
новообразуваните имоти в зоната по § 4 ЗСПЗЗ,
землище с. Крушевец, община Созопол, одобрен
със Заповед № РД-09-302 от 14.07.2004 г. на областния управител на област Бургас, относно
новообразуван имот № 134.228 с площ 978 кв. м
по плана на новообразуваните имоти на зоната
по § 4, землище с. Крушевец, се обособяват два
нови новообразувани имота, както следва: новообразуван имот № 134.228 с площ 478 кв. м, като в
регистъра към плана на новообразуваните имоти
остава записан на Жана Георгиева Караиванова;
новообразуван имот № 134.525 с площ 500 кв. м,
като в регистъра към плана на новообразуваните
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имоти се записва на Тончо Георгиев Тончев и
Нели Николова Тончева съгласно представения
нотариален акт. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да подават писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на община Созопол.
6036
8. – Община Трявна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и план за застрояване за частично изменение на
застроителния и регулационния план на гр. Трявна за част от кв. 51, кв. 126, кв. 134, кв. 134б и
улица с о.т. 716-714-713-712-724-725-726. Проектът
е изложен за разглеждане в стая № 207, етаж 2
в сградата на Община Трявна. Съгласно 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 обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
6068
82. – Община Хисаря на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с Решение
№ 101, взето с протокол № 9 от 21.04.2020 г. от
Общинския съвет – гр. Хисаря, писмо № ОВОС2420-3/24.01.2020 г. на РИОСВ – Пловдив, писмо
№ ПУ-01-877-(1)/16.01.2020 г. на БДИБР с Решение
№ 178, взето с протокол № 12 от 21.07.2020 г. от
Общинския съвет – гр. Хисаря, е одобрен проект на ПУП – парцеларен план и план-схема за
канализационно отклонение за обслужване на
предприятие за преработка на плодове и зеленчуци чрез сушене в ПИ 262003 (идентификатор
68967.262.3, област Пловдив, община Хисаря, с.
Старо Железаре, по КККР, одобрена със Заповед
№ РД-18-781 от 1.11.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК), преминаващо през общински имоти
68967.146.258 – полски път, 68967.145.326 – дере, по
КККР на с. Старо Железаре, и улици с о.т. 94-1047-48-101-102 в регулационните граници на с. Старо
Железаре, по линии и надписи в кафяво за трасето
и пунктири в сиво 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 пред Административния съд – Пловдив.
6017

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против Наредба № 1 за
уреждане поддържането на чистотата, сигурността на населените места, осигуряването на
условия за спокоен труд и отдих на гражданите
и опазване на частната, общинската и държавната собственост на община Струмяни изцяло
е образувано адм. дело № 670/2020 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 2.10.2020 г. от 11 ч.
6049
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжна проку-
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ратура – Благоевград, против разпоредбите на
Наредбата за опазване на обществения ред, обществената чистота и спокойствието на гражданите
на територията на община Сандански с искане за
отмяната им е образувано адм. дело № 671/2020 г.
по описа на Административния съд – Благоевград,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 2.10.2020 г. от 11,15 ч.
6062
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-19 състав, т.д. № 1225/2020 г., на основание
чл. 679 от ТЗ призовава кредиторите от събранието на кредиторите на „Ровотел Стийл“ – ООД
(в несъстоятелност), с ЕИК 831850937 по т.д.
№ 184/2017 г. по описа на СГС, ТО, VІ-3 състав,
със седалище и адрес на управление: гр. Нови
Искър, ул. Кременица № 2, да се явят в открито
съдебно заседание на 24.09.2020 г. от 15,45 ч. по т.д.
№ 1225/2020 г. на СГС, ТО, VІ-19 състав, образувано по искане на „Банка ДСК“ – АД, по чл. 679,
ал. 1 от ТЗ – за отмяна на решенията на събранието на кредиторите на „Ровотел Стийл“ – ООД
(в несъстоятелност), с ЕИК 831850937, проведено
на 24.06.2020 г. по т.д. № 184/2017 г. на СГС, ТО,
VІ-3 състав, с които е прието всички недвижими
имоти, описани в молбата на синдика за свикване
на СК, да се продават заедно. Заседанието ще се
проведе в СГС, София, бул. Витоша № 2.
6083

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
16. – Националният съвет на сдружение „Традиционни сурово-сушени месни продукти“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от
устава на СТССМП свиква редовно годишно общо
отчетно събрание на 25.09.2020 г. в 15 ч. в зала 1
на „Рослин Сентръл Парк хотел“, София, бул. Витоша № 106, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчетен доклад за дейността на СТССМП за
2019 г.; 2. приемане отчет на контролния съвет
на СТССМП за 2019 г.; 3. приемане на финансовия отчет на СТССМП за 2019 г.; 4. приемане на
програма за дейността на СТССМП за 2020 г.;
5. приемане на проект за бюджет на СТССМП
за 2020 г.; 6. промени в устава на СТССМП; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 от устава на СТССМП
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч.
при същия дневен ред.
6052
Ангел Иванов Гецов – ликвидатор на сдружение „Асоциация на търговците на захар в
България“ – в ликвидация, със седалище и адрес
на управление: София, бул. Княгиня Мария-Луиза
№ 100, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на сдружението на
28.09.2020 г. в 13 ч. на адрес: гр. Горна Оряховица,
ул. Свети Княз Борис І № 29, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет на ликвидатора, началния и крайния счетоводен баланс и пояснителния
доклад към него; 2. установяване на имуществото
на сдружението, останало след ликвидацията; 3.
освобождаване на ликвидатора от отговорност; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ извънредното общо събрание ще се
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проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
6070
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Териториална организация на
научно-техническите съюзи“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 29.09.2020 г.
в 14 ч. в Центъра за подкрепа за личностно развитие – Народна астрономическа обсерватория и
планетариум „Николай Коперник“, зала „Николай
Петров“, Варна, Приморски парк № 4, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за дейността на ТО на НТС – Варна, за периода
юни 2016 г. – август 2020 г.; 2. отчет на контролния
съвет за същия период; 3. приемане на бюджет за
дейността на сдружението през 2020 г.; 4. приемане
на основни насоки за дейността на сдружението
през периода 2020 – 2024 г.; 5. избор на нов управителен и контролен съвет; 6. предложение за
удостояване на активисти на сдружението със
званието „Почетен член на Териториалната организация на НТС – Варна“; 7. промени в устава
на сдружението; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе в 15 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по
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дневния ред на събранието са на разположение
в седалището на сдружението – Варна, ул. Цар
Симеон I № 25.
6051
61. – Управителят на сдружение „Спортен клуб
„Алфа метал“ – Габрово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
клуба на 30.09.2020 г. в 13 ч. на адрес: Габрово,
ул. Стефан Караджа № 3, при следния дневен
ред: 1. приемане на нов устав на сдружението; 2.
приемане на ГФО за 2019 г.; 3. други.
6069
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Кет Ловърс Пловдив“ на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 26.09.2020 г. в 10 ч. в
Пловдив, бул. България № 208, ет. 1, ап. 2, при
следния дневен ред: 1. преизбиране на управителния съвет; 2. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 6 от
устава общото събрание ще се проведе един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.
6050

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 г.:
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