ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 75

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 25 август 2020 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката

за периода 2014 – 2020 г. и тяхното
възстановяване
10

 Указ № 164 за награждаване на г-н
Майкъл Форбс – извънреден и пълномощен посланик на Република Ирландия в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен

2

 Указ № 170 за награждаване на Иван
Димитров Балабанов с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен

2

 Указ № 171 за награждаване на Николай Хиджев Георгиев с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен

2

 Указ № 172 за награждаване на Ваня
Ангелова Грашкина-Минчева с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

3

 Указ № 173 за награждаване на Рашко
Йорданов Иванов с орден „Св. св. Кирил
и Методий“ първа степен

3

 Указ № 174 за награждаване на Донка
Димитрова Копринкова с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ втора степен

3

 Указ № 175 за награждаване на г-жа
Пайви Блинникка – извънреден и пълномощен посланик на Република Финландия в Република България, с орден
„Мадарски конник“ втора степен

3

 Указ № 176 за награждаване на г-жа
Луиз Бергхолм – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Швеция
в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

3

Министерски съвет
 Постановление № 220 от 18 август
2020 г. за приемане на Устройствен
правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги
 Постановление № 221 от 20 август
2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от
централния бюджет по бюджетите
на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство

 Постановление № 222 от 20 август
2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. за
изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическа активност, физическо
възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
12
 Постановление № 223 от 20 август
2020 г. за одобряване на допълнителни
трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване
на дейности по национални програми
за развитие на образованието
12
 Постановление № 224 от 20 август
2020 г. за приемане на Наредба за енергийното етикетиране на продукти,
свързани с енергопотреблението
16
 Постановление № 225 от 20 август
2020 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол,
приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г.
18
 Постановление № 226 от 20 август
2020 г. за одобряване на допълнителен
трансфер по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2020 г.
32
 Постановление № 227 от 20 август
2020 г. за одобряване на допълнителен
трансфер по бюджета на Община Сандански за 2020 г.
32

4

 Постановление № 228 от 20 август
2020 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Националната
служба за охрана за 2020 г.
32
 Постановление № 229 от 21 август
2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за модернизация

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“
от км 33+400 до км 102+060
33

членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19
52

 Постановление № 230 от 21 август
2020 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерския
съвет за 2020 г.
33

 Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за
изискванията за дейността на здравните медиатори
56

 Решение № 584 от 20 август 2020 г.
за приемане на Списък на иновативните училища в Република България
34
Министерство
на здравеопазването
 Споразумение, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки
и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с
техни производители с цел държавите

Министерство
на икономиката
 Наредба за изменение на Наредба
№ РД-04-01 от 2017 г. за регистъра на
лицата, които извършват дейности с
дестилационни съоръжения
63
Комисия за регулиране
на съобщенията
 Решение № 283 от 6 август 2020 г. за
изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на наземни
мрежи, позволяващи предоставяне на
електронни съобщителни услуги
63

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 164

степен за изключително големите му заслуги
в областта на културата и изкуството.
Издаден в София на 14 август 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Майкъл Форбс – извънреден и пълномощен посланик на Република
Ирландия в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за особено
големите му заслуги за развитието на двустранните отношения.
Издаден в София на 31 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
6226

УКАЗ № 170

Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

УКАЗ № 171
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Николай Хиджев Георгиев с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
за особено значимите му заслуги в областта
на културата.
Издаден в София на 14 август 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Иван Димитров Балабанов
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа

Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
6228
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УКАЗ № 172
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Ваня Ангелова ГрашкинаМинчева с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен за особено значимите є заслуги
в областта на културата.
Издаден в София на 14 август 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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УКАЗ № 173
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Н а г р а ж д а в а м Ра ш ко Йо рд а н о в И в а нов с орден „Св. св. К ирил и Методий“
първа степен за изключително големите му
заслуги в областта на културата и изкуството
и за развитието на културните отношения
меж д у Реп ублика Българи я и Реп ублика
Хърватия.
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Издаден в София на 14 август 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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УКАЗ № 175
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Пайви Блинникка – извънреден и пълномощен посланик на Република Финландия в Република България, с орден
„Мадарски конник“ втора степен за нейния
личен принос за укрепването и развитието
на двустранните отношения.
Издаден в София на 14 август 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
6232

УКАЗ № 176

Издаден в София на 14 август 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Луиз Бергхолм – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Швеция в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за нейния
личен принос за укрепването и развитието
на двустранните отношения.
Издаден в София на 14 август 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
6230

УКАЗ № 174
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Донка Димитрова Копринкова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора
степен за значимия є принос в областта на
културата.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220
ОТ 18 АВГУСТ 2020 Г.
за приемане на Устройствен правилник на
А генци ята за качеството на социа лните
услуги
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен единс твен. Приема Ус т ройс т вен
правилник на Агенцията за качеството на
социалните услуги.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Функциите на Държавната агенция
за закрила на детето по лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца и по
контрол относно спазването на стандартите
и критериите за социални услуги за деца
преминават към Агенцията за качеството
на социалните услуги, осигурени с 12 щатни
бройки.
§ 2. Функциите на Агенцията за социално
подпомагане по регистрация на доставчиците на социални услуги, по контрол относно
спазването на законодателството в областта
на социалните услуги от всички лица и по
контрол относно спазването на стандартите
и критериите за социални услуги за пълнолетни лица преминават към Агенцията за
качеството на социалните услуги, осигурени
с 60 щатни бройки.
§ 3. (1) Трудовите и служебните правоотношения на служителите, които преминават
в администрацията на Агенцията за качеството на социалните услуги, се уреждат при
условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на
труда и на чл. 87а от Закона за държавния
служител и в съответствие с определените с
Устройствения правилник на Агенцията за
качеството на социалните услуги функции
и численост.
(2) Извън случаите по ал. 1 трудовите и
служебните правоотношения на служителите
по § 1 и 2 се прекратяват при условията и
по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на
труда и на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за
държавния служител.
§ 4. В Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика,
приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 91 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.; попр.,
бр. 3 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 18, 57 и 74 от
2010 г., бр. 38, 53 и 88 от 2011 г., бр. 22 и 58
от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 21 от 2015 г.,
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бр. 56 от 2016 г., бр. 67 от 2018 г. и бр. 16
от 2019 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 4:
а) създава се нова т. 32:
„32. определя със заповед реда за взаимодействие между дирекциите в министерството, чиито присъщи функции могат да
се предоставят на принципа на споделените
усл у г и, и а дминист рации те  –  второстепенни разпоредители с бюджет към министъра, които ще ги използват; в заповедта
се определя кои от присъщите функции на
дирекциите ще се предоставят на принципа
на споделените услуги и редът за това;“
б) досегашната т. 32 става т. 33.
2. В чл. 19а, ал. 2 накрая се добавя „и
на администрациите  –  второстепенни разпоредители с бюджет към министъра, при
осъществяване на споделени услуги“.
3. Създава се раздел ІІІв с чл. 19в:
„Раздел ІІІв
Сл у ж ител за м режова и информационна
сигурност
Чл. 19в. (1) Служителят за мрежова и
информационна сигурност е на пряко подчинение на министъра и осъществява функции, които са свързани с организирането,
управлението и прилагането на мерки за
мрежова и информационна сигурност.
(2) Сл у ж и т ел я т по а л. 1 ос ъщес т вя ва
дейността по прилагане на мерки за мрежова и информационна сигурност на всички
структури, програми, дейности и процеси в
министерството.
(3) Служителят за мрежова и информационна сигурност:
1. ръководи дейностите, които са свързани
с постигане на високо ниво на мрежова и
информационна сигурност и с целите, заложени в политиката на министерството за
мрежова и информационна сигурност;
2. участва в изготвянето на политиките и
в документирането на информация;
3. разработва, предлага на министъра за
утвърждаване и следи за спазването на вътрешните правила за всяка дейност, която е
свързана с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер;
4. следи за прилагането на законите, подзаконовите нормативни актове, стандартите,
политик ите и правилата за мрежовата и
информационната сигурност;
5. консултира ръководството на министерството във връзка с информационната
сигурност;
6. организира, координира и отговаря за
периодичните оценки на рисковете за мрежовата и информационната сигурност;
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7. периодично (не по-малко от два пъти в
годината) изготвя доклади за състоянието на
мрежовата и информационната сигурност в
министерството и ги представя на министъра;
8. координира обученията, които са свързани с мрежовата и информационната сигурност;
9. организира проверки за актуалността
на плановете за справяне с инцидентите и
плановете за действия в случай на аварии,
природни бедствия или други извънредни
обстоятелства, анализира резултатите от тях
и организира изменение на плановете, ако
е необходимо;
10. поддържа връзки с други администрации, организации и експерти, които работят
в областта на информационната сигурност;
11. отговаря за водене на регистъра на
инцидентите и за реагиране при инциденти
с информационната сигурност при условията и по реда на Закона за киберсигурност
и подзаконовите актове по прилагането му;
12. уведомява за инциденти в съответствие с изискванията за уведомяване при
инциденти на Наредбата за минималните
изисквания за мрежова и информационна
сигурност, приета с Постановление № 186 на
Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 59
от 2019 г.);
13. организира анализ на инцидентите с
мрежовата и информационната сигу рност
за откриване на причините за тях и предприема мерки за отстраняването им с цел
намаляване на еднотипните инциденти и
намаляване на загубите от тях;
14. следи за актуализиране на използвания
софтуер и фърмуер и дава препоръки;
15. следи за появата на нови киберзаплахи
(вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и
предлага адекватни мерки за противодействието им;
16. организира тестове за откриване на
уязвимости в информационните и комуникационните системи и предлага мерки за
отстраняването им;
17. сътрудничи при провеждането на одити,
проверки и анкети и при изпращането на
резултатите от тях на съответния национален
компетентен орган;
18. изпълнява други функции, произтичащи от нормативните актове, които уреждат
изискванията към мерките за информационна
и мрежова сигурност.“
4. В чл. 22:
а) в ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. дирекция „Стратегическо планиране,
информационни технологии и административно обслужване;“
б) създават се ал. 3 и 4:
„(3) Общата администрация може да осъществява функции по изпълнение на споделени услуги в системата на министерството,
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като предоставя услуги от функционалната си
компетентност на изпълнителните агенции
и на държавните институции, създадени със
закон или с постановление на Министерския
съвет, които имат функции във връзка с
осъществяването на изпълнителната власт
и са второстепенни разпоредители с бюджет
към министъра.
(4) Споделени услуги са услугите, при
които една административна структура може
да предоставя услуги, свързани с общите
административни дейности, на останалите
администрации.“
5. В приложението към чл. 15, ал. 2:
а) в наименованието числото „385“ се
заменя с „387“;
б) след ред „Служител по сигурността на
информацията“ се създава ред:
„Служител за мрежова и информационна
сигурност
1“;
в) на ред „Обща администрация в т.ч.:“
числото „56“ се заменя с „57“;
г) на ред „Дирекция „Човешки ресурси“
числото „6“ се заменя със „7“.
§ 5. В Постановление № 266 на Министерск и я съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на труда и социалната политика (обн., ДВ,
бр. 91 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2, 18 и 57
от 2010 г., бр. 38 и 88 от 2011 г., бр. 58 от
2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 86 и 88 от 2014 г.,
бр. 21 от 2015 г., бр. 56 от 2016 г., бр. 67 и
68 от 2018 г., бр. 16 и 33 от 2019 г. и бр. 70
от 2020 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 се създава т. 16:
„16. изпълнителният директор на Агенцията за качеството на социалните услуги.“
2. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) в т. 1 числото „2299“ се заменя с „2290“;
б) в т. 2 числото „4716“ се заменя с „4656“;
в) в т. 4 числото „66“ се заменя с „54“;
г) създава се т. 16:
„16. Агенция за качеството на социалните
услуги
79“.
§ 6. В Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление
№ 176 на Министерск и я съвет от 2016 г.
(обн., ДВ, бр. 56 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 67
от 2018 г., бр. 16 и 33 от 2019 г. и бр. 70 от
2020 г.), в приложение № 1 към чл. 7, ал. 2
се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „2299“ се
заменя с „2290“.
2. На ред „Специализирана администрация“ числото „2174“ се заменя с „2165“.
3. На ред „дирекции „Бюро по труда“
числото „1779“ се заменя с „1770“.
§ 7. В Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, приет
с Постановление № 38 на Министерския съвет
от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2001 г.; изм. и
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доп., бр. 62 и 87 от 2001 г., бр. 102 от 2003 г.,
бр. 14, 47 и 89 от 2005 г., бр. 106 от 2006 г.,
бр. 32 от 2008 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 2 от
2010 г., бр. 22, 49 и 58 от 2012 г., бр. 62 от
2013 г., бр. 21 от 2015 г. и бр. 7 от 2016 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 2 числото „66“ се заменя
с „54“.
2. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „66“ се заменя с „54“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„14“ се заменя с „10“;
в) на ред „дирекция „А дминистративноправно и финансово-стопанско обслужване“
числото „14“ се заменя с „10“;
г) на ред „Специализирана администрация“ числото „48“ се заменя с „40“;
д) на ред „Главна дирекция „Контрол по
правата на детето“ числото „31“ се заменя
с „28“;
е) на ред „дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и
координация“ числото „17“ се заменя с „12“.
§ 8. В Устройствения правилник на Агенци ята за социално подпомагане, приет с
Постановление № 25 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 63 от 2003 г., бр. 14 от 2005 г.,
бр. 48, 59, 74 и 88 от 2006 г., бр. 34 и 95 от
2007 г., бр. 32 и 71 от 2008 г., бр. 2, 17 и 74 от
2010 г., бр. 88 от 2011 г., бр. 22 и 58 от 2012 г.,
бр. 77 от 2013 г., бр. 86 и 88 от 2014 г., бр. 21
от 2015 г., бр. 56 от 2016 г., бр. 68 от 2018 г.,
бр. 16 и 27 от 2019 г. и бр. 17 от 2020 г.),
в приложението към чл. 7, ал. 3 се правят
следните изменения:
1. В наименованието числото „4716“ се
заменя с „4656“.
2. На ред „Инспекторат“ числото „49“ се
заменя с „27“.
3. На ред „Специализирана администрация“ числото „4549“ се заменя с „4511“.
4. На ред „Главна дирекция „Социално
подпомагане“ с 28 региона лни дирек ции
за социално подпомагане и 147 дирекции
„Социално подпомагане“ числото „4479“ се
заменя с „4441“.
§ 9. Постановлението влиза в сила от
1 септември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Агенцията за качеството на социалните
услуги
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, числеността на персонала и
организацията на работата на Агенцията за
качеството на социалните услуги, наричана
по-нататък „агенцията“.
Чл. 2. Агенцията е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище София и
с адрес на управление ул. Лъчезар Станчев
№ 20.
Чл. 3. Агенцията е администрация към
министъра на труда и социалната политика
за осъществяване на контрол и мониторинг
на предоставянето на социалните услуги и
лицензиране на доставчиците на социални
услуги.
Чл. 4. Агенцията има следните правомощия:
1. осъществява контрол и мониторинг на
предоставянето на социалните услуги;
2. лицензира доставчиците на социални
услуги;
3. прави предложения до министъра на
труда и социалната политика за разработване
на нормативни стандарти и критерии за качество и ефективност на социалните услуги;
4. оказва методическа подкрепа за спазване на нормативно определените стандарти и
критерии за качество на социалните услуги;
5. разработва критерии за анализ на добри
практики за високо качество и ефективност
на социалните услуги, извършва подбор на
такива практики и предлага утвърждаването
им на национално ниво.
Чл. 5. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика.
(3) Договорът с изпълнителния директор се
сключва, изменя и прекратява от министъра
на труда и социалната политика съгласувано
с министър-председателя.
(4) Пра вомощ и я т а на изп ъ л н и т ел н и я
директор в негово отсъствие или когато
ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от главния секретар или от директор на
дирекция, който се определя със заповед на
изпълнителния директор за всеки конкретен
случай.
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Г л а в а

в т о р а

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Чл. 6. Изпълнителният директор на агенцията:
1. ръководи, координира и контролира
ос ъщес т вя ва не т о на ц я лос т ната дей нос т
на агенцията и я представлява пред други
органи и организации;
2. управлява и контролира финансовата
дейност на агенцията при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово
управление и прозрачност и определя лице,
което да изпълнява функции на финансов
контрольор;
3. организира и ръководи контролната
дейност на агенцията;
4. организира, координира и контролира
изпълнението на програми и проекти в областта на качеството, контрола и мониторинга
на социалните услуги;
5. издава индивидуални административни
актове в рамките на своята компетентност;
6. издава наказателни постановления по
Закона за социалните услуги (ЗСУ);
7. дава становища по проекти на нормативни актове, отнасящи се до дейността на
агенцията;
8. ежегодно представя на министъра на
труда и социалната политика доклад за дейността на агенцията;
9. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;
10. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово
правоотношение в агенцията;
11. утвърждава длъжностното разписание
на администрацията на агенцията;
12. създава екипи, работни групи, съвети
за решаване на въпроси от своята компетентност и комисии за изпълнение на задачи
на агенцията;
13. прави мотивирани предложения до
министъра на труда и социалната политика
за прекратяване на финансирането на социални услуги от държавния бюджет в случаите,
които са определени в ЗСУ;
14. прави мотивирани предложения до
изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане по § 34, ал. 2 и по
§ 35, ал. 4 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСУ;
15. издава задължителни предписания в
случаите, които са определени в ЗСУ;
16. утвърждава етичния кодекс на служителите на агенцията;
17. п редс та вя на м и н ис т ъра на т ру да
и социа лната политика ежегоден ана лиз
относно състоянието и ефективност та на
социалните услуги;
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18. ръководи, организира и контролира
дейността по защита на класифицираната
информация;
19. определя, документира и налага отг ов о рно с т и по и з п ъ л нен ие т о, кон т р о л а
и информираността за всички процеси и
дейности, които са свързани с развитието,
поддръжката и експлоатацията на информационните и комуникационните системи,
като се спазва принципът, че едно лице не
може да контролира собствената си дейност.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел І
Структура
Чл. 7. Структурата на агенцията включва:
1. обща администрация, която е организирана в една дирекция;
2. специализирана администрация, която
е организирана в една дирекция.
Чл. 8. Общата численост на персонала
на агенцията е посочена в приложението.
Раздел ІІ
Главен секретар
Чл. 9. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на агенцията и се назначава от изпълнителния директор.
(2) Главният секретар:
1. ръководи, координира и контролира
функционирането на администрацията на
агенцията и следи за точното спазване на
нормативните актове и за изпълнение на
законовите разпореждания на изпълнителния директор;
2. осиг у рява организационната връзка
между изпълнителния директор и административните звена, както и между административните звена на агенцията;
3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
4. осигурява условия за нормална и ефективна работа на административните звена
на агенцията;
5. осъществява общ контрол за изпълнение
на възложените административни задачи;
6. контролира и отговаря за работата с
документите, за тяхното съхраняване и за
опазването на служебната тайна;
7. изготвя годишен доклад за състоянието
на административната дейност в агенцията;
8. изпълнява и други функции и задачи,
възложени му от изпълнителния директор
на агенцията.
(3) При отсъствие на главния секретар
неговите функции се изпълняват от определено с писмена заповед на изпълнителния
директор длъжностно лице.
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Раздел III
Обща администрация
Чл. 10. Общата администрация е организирана в дирекция „А дминистративно-правно,
финансово и информационно обслужване“.
Ч л. 11. Д и рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно правно, финансово и информационно обслужване“:
1. осъществява дейностите по управление
на човешките ресурси, които са свързани с
възникване, изменение и прекратяване на
служебните и трудовите правоотношения,
разработване, актуализиране и у твърж даване на длъжностните характеристики на
служителите, водене и съхраняване на служебните и трудовите досиета на служителите
в агенцията;
2. изготвя и актуализира длъжностното и
поименното разписание на агенцията;
3. организира въвеждането и прилагането
на система за оценка на изпълнението на
длъжностите и повишаването на професионалната квалификация на служителите;
4. оказва правна помощ на изпълнителния
директор и на административните звена на
агенцията с оглед на законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава
мотивирани становища по правни въпроси;
5. осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и други институции
и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на агенцията;
6. изработва или участва в изработването
на проекти на нормативни актове, които засягат дейността на агенцията, както и дава
становища по проекти на нормативни актове;
7. изготвя проекти на договори, заповеди,
наказателни постановления и други актове
и документи, които са свързани с дейността
на агенцията;
8. п лани ра, организи ра и координи ра
всички дейности във връзка с управление
на цикъла на обществените поръчки;
9. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона
за достъп до обществена информация;
10. отговаря за цялостното финансовосчет оводно обсл у ж ва не на дейнос т та на
агенцията в съответствие с нормативните
изисквания, както и за съхраняването на
счетоводните документи;
11. разработва проект на годишен отчет
и бюджетна прогноза на агенцията;
12. изг о т вя общ и я г од и шен фи на нсов
отчет на агенцията;
13. изготвя касов отчет за представяне
на първостепенния разпоредител с бюджет;
14. отговаря за управлението на собствеността на агенцията, организира и отговаря
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за правилното и законосъобразно ползване
и управление на имотите, които са предоставени на агенцията;
15. осъществява материално-техническото
обслужване на дейността на агенцията;
16. извършва транспортното обслужване
на агенцията, поддръжката и ремонта на
транспортните средства, контролира разходите и отчетите за гориво;
17. извършва административното обслужване на физически и юридически лица и
координира работата по постъпили от тях
предложения, сигнали и жалби;
18. организира поддържането на информационната и комуникационната система и
свързаност на агенцията и на вътрешната
система за обмен на информация;
19. организира и осъществява деловодната
и архивната дейност в агенцията, въвежда
информация в административния регистър по
чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията;
20. орга н изи ра, оси г у ря ва и с лед и за
спазване на изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд.
Чл. 12. (1) Функциите на общата администрация по чл. 11, т. 1 – 3 или част от тях
могат да бъдат изпълнявани като споделени
услуги в системата на труда и социалната
политика.
(2) Взаимодействието меж ду звената в
системата на Министерството на труда и
социалната политика, които осъществяват
споделени услуги, и агенцията се определя
със заповед на министъра на труда и социалната политика.
Раздел IV
Специализирана администрация
Чл. 13. (1) Специализираната администрация подпомага изпълнителния директор при
осъществяване на правомощията му по ЗСУ.
(2) Специализираната администрация е
организирана в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“.
Чл. 14. Дирекция „Контрол, мониторинг
и лицензиране на социалните услуги“:
1. осъществява конт рол по спазването
на изискванията на ЗСУ и мониторинг на
п редоставянето на социа лни те усл у г и, в
т.ч. интегрираните меж дусекторни услуги
по чл. 140, ал. 3 от ЗСУ, както и интегрираните здравно-социални услуги по чл. 144,
ал. 3 от ЗСУ;
2. разработва предложения за нормативни
стандарти и критерии за качество и ефективност на социалните услуги;
3. оказва методическа подкрепа за спазване на нормативно определените стандарти и
критерии за качество на социалните услуги;
4. проверява спазването на стандартите
за качество на социалните услуги, които са
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определени в Наредбата за качеството на
социалните услуги;
5. извършва проверки за съответствието
с нормативните изисквания на дейността на
доставчиците на социални услуги, общините,
териториалните структури на Агенцията за
социално подпомагане и други органи, които
са отговорни за прилагането им;
6. проверява спазването на правата на
потребителите на социални услуги;
7. извършва проверки за начина, по който
общините и частните доставчици на социални услуги разходват средства от държавния
бюджет;
8. извършва мониторинг, въз основа на
кой т о изг о т вя ежег од но а на л из о т носно
състоянието и ефективността на социалните
услуги;
9. дава за дъл ж ителни предписани я за
отст ран яване на доп уснати нару шени я и
определя подходящ срок за изпълнението
им съобразно тежестта и степента на допуснатото нарушение;
10. изготвя становища във връзка с предварителното одобрение на създаването и
промяната на мястото на предоставяне на
социа лни усл у ги съгласно Национа лната
карта на социалните услуги;
11. предлага издаването на задължителни
предписания до кметовете на общини за
прекратяване предоставянето на социални
услуги, финансирани от общинския бюджет,
и за възлагане на предоставянето на социални услуги на частни доставчици, когато
услугите са включени в Националната карта
на социалните услуги;
12. предлага прекратяване на финансирането на социални услуги от държавния
бюджет;
13. изготвя становища относно съответствието на социални услуги, чието предоставяне от общината е възобновено, със стандартите за качество, определени в Наредбата
за качеството на социалните услуги;
14. извършва периодични проверки и изготвя анализи по § 34 и 35 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗСУ;
15. участва в изготвянето на плановете
по § 34, ал. 3 и § 35, ал. 4 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗСУ;
16. съставя актове за установяване на нарушения и неизпълнение на задължителни
предписания по ЗСУ;
17. лицензира частните доставчици на
социални услуги по чл. 31, ал. 1 от ЗСУ;
18. разработва критерии за анализ на добри
практики за високо качество и ефективност
на социалните услуги, извършва подбор на
такива практики и предлага утвърждаването
им на национално ниво;
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19. участва при изготвянето на проекти
на нормативни актове в областта на социалните услуги;
20. води Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги;
21. води Регистър на постъпилите заявления за издаване и подновяване на лиценз;
22. вписва данни за извършени нарушения
в Регистъра на лицензираните доставчици
на социални услуги;
23. извършва анализ на постъпили предложения, жалби и сигнали в областта на
социалните услуги;
24. събира, анализира и съхранява ежегодно представяните от доставчиците на
социални услуги отчети;
25. събира, анализира и съхранява ежегодно представяните от кметовете на общини
анализи на състоянието и ефективността на
социалните услуги, които се предоставят на
територията на управляваните от тях общини;
26. обработва, проверява и подготвя отговори по подадени предложения, жалби и
сигнали в областта на качеството, ефективността, контрола, мониторинга и лицензирането на социалните услуги.
Раздел V
Организация на работата в агенцията
Ч л. 15. Орга н иза ц и я та на рабо тата в
агенцията, оперативната дейност и документооборотът се уреждат с вътрешни правила,
инструкции и заповеди на изпълнителния
директор.
Чл. 16. (1) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на агенцията и за решаване на въпроси от нейната
компетентност се подават до изпълнителния
директор.
(2) Сигнали за злоу потреби с власт и
корупция, лошо управление или за други
незаконосъобразни и ли нецелесъобразни
дейст ви я и ли бездейст ви я на сл у ж и тели
на агенцията се подават до изпълнителния
директор.
(3) Изпълнителният директор или упълномощено от него длъжностно лице възлага с
писмена резолюция изясняването на случая
на звеното и/или служител, от чиято компетентност е поставеният въпрос. Изясняването на постъпил сигнал не може да се
възлага на служител, срещу чието действие
или бездействие той е подаден.
(4) Изпълнителният директор на агенцията взема решение по сигнала в срок до два
месеца от постъпването му, като този срок
може да бъде удължаван с един месец, ако
важни причини налагат това. Подателят се
уведомява в 7-дневен срок за взетото решение
и за предприетите мерки по сигнала. При

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

данни за извършено престъпление изпълнителният директор на агенцията уведомява
незабавно прокуратурата.
(5) Не се разглеждат анонимни предложения и сигнали, които не са подписани от
подателя или от негов представител по закон
или по пълномощие.
Чл. 17. (1) Работното време на служителите
в агенцията при 5-дневна работна седмица
е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите в
агенцията е с променливи граници от 7,30
до 18,30 ч. със задължително присъствие
в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна
почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(3) За служители в някои от структурните
звена на агенцията с оглед спецификата на
изпълняваните от тях функции може да се
определя работно време, различно от работното време по ал. 2.
(4) Приемното време на изпълнителния
директор и на служителите се определя със
заповед на изпълнителния директор, като се
оповестява на специално обозначено място
в сградата на агенцията.
(5) Установяването на работното време и
контролът по спазването му се определят с
акт на изпълнителния директор.
Чл. 18. Достъпът на външни лица в сградата на агенцията се разрешава след издаване
на пропуск от охраната.
Чл. 19. (1) За образцово изпълнение на
служебните си задължения служителите в
агенцията могат да бъдат награждавани с
отличия.
(2) Награждаването на служителите се
извършва със заповед на изпълнителни я
директор въз основа на мотивиран доклад
от директор на дирекция.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 22, ал. 4 от ЗСУ.
Приложение
към чл. 8
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на Агенцията за качеството на социалните услуги –
79 щатни бройки
Изпълнителен директор 
1
Главен секретар 
1
Обща администрация	
13
в т.ч.:
дирекция „Административноправно, финансово и
информационно обслужване“
13
Специализирана администрация
64
в т.ч.:
дирекция „Контрол, мониторинг
и лицензиране на социалните услуги“  64“
6161
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221
ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г.

за условията и реда за отпускане на временни
безлихвени заеми от централния бюджет по
бюджетите на общините за финансиране на
разходи за междинни и окончателни плащания
по одобрени проекти по Програмата за морско
дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и
тяхното възстановяване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч л. 1. Безли х вен заем о т цен т ра лни я
бюджет може да бъде отпуснат на община
с одобрен проект по Програмата за морско
дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
(ПМДР 2014 – 2020 г.), която отговаря на
следните условия:
1. сключила е договор с Министерството
на земеделието, храните и горите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или
административен договор;
2. сключила е договор с изпълнител за
съответния проект;
3. сключила е допълнително споразумение
към договора по т. 1 след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка
и/или налагане на финансови корекции;
4. няма задължения към Държавен фонд
„Земеделие“, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който
не е влязъл в сила.
Чл. 2. (1) Заемът се отпуска на съответната
община за извършване на:
1. междинно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект в размер до
разликата между общия размер на одобрените
за финансово подпомагане разходи, включени в исканията за плащане, и платеното по
проекта авансово плащане от Държавен фонд
„Земеделие“, или
2. окончателно плащане на разходите по
изпълнението на съответния проект в размер
до разликата между общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи,
включени в исканията за плащане, и платените
по проекта авансово и междинни плащания
от Държавен фонд „Земеделие“.
(2) Общината може да кандидатства за
отпускане на заем по ал. 1 след проверка на
междинното или окончателното изпълнение
на проекта и одобряване от Държавен фонд
„Земеделие“ на междинния или окончателния
размер на безвъзмездната финансова помощ
по съответния проект, като подаде искане до
Държавен фонд „Земеделие“, в което се посочва
размерът на заема, за който кандидатства.
(3) Разликата между искания размер на
разходите за изпълнението на конкретния
проект и одобрените за окончателно плащане

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

от Държавен фонд „Земеделие“ се осигурява
от общината.
(4) Към искането по ал. 2 за разходите, за
които се иска отпускане на безлихвен заем,
се представят фактура или проформа фактура
и инициирано чрез системата за електронни
бюджетни разплащания (СЕБРА) бюджетно
платежно нареждане.
(5) В случай на необходимост в срок до
10 дни от одобряването от Държавен фонд
„Земеделие“ на междинния или окончателния
размер на безвъзмездната финансова помощ
общината подава коригирано бюджетно платежно нареждане, инициирано чрез СЕБРА.
Чл. 3. (1) Изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“ уведомява министъра на финансите за одобрените проекти на
общините, за очаквания размер на междинните
и окончателните плащания по сключените
с тях договори по ПМДР 2014 – 2020 г. и за
прогнозния общ размер на заемите за междинни и окончателни плащания по години за
периода на действие на ПМДР 2014 – 2020 г.
(2) Изпълнителният директор на Държавен
фонд „Земеделие“ заявява в Министерството на
финансите до 10-о число на месеца необходимия месечен лимит за заеми с разшифровка по
общини и проекти. Към писмото със заявката
се прилага прогнозно месечно разпределение
за предоставяне и възстановяване на заеми
до края на бюджетната година по общини и
по проекти.
(3) Въз основа на представената по реда
на ал. 2 заявка Министерството на финансите залага общ месечен лимит за заеми от
централния бюджет за общините по отделна
бюджетна сметка в Българската народна банка.
Титуляр на сметката е Държавен фонд „Земеделие“, като операциите по нея се включват
за отчитане по централния бюджет.
(4) Лимитът за заеми от централния бюджет
за всяка община се определя от Държавен
фонд „Земеделие“ при условията и по реда
на чл. 2.
(5) Заемите по чл. 2, ал. 1 от централния
бюджет се отпускат до 30 ноември на съответната календарна година.
(6) В срок един месец от отпускането на
заема по чл. 2, ал. 1, но не по-късно от 15 декември, Държавен фонд „Земеделие“ превежда
одобрената безвъзмездна финансова помощ
в размера на ползвания заем по конкретния
договор на общината по посочената в чл. 5,
т. 1 сметка.
(7) Всеки месец до 10-о число Държавен
фонд „Земеделие“ предоставя информация
на Министерството на финансите за отпуснатите заеми по общини за извършените и
одобрените разходи за осъществяването на
съответните проекти, както и информация
за погашенията по отпуснатите заеми по общини и по проекти към края на предходния
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месец. Информацията за месец ноември се
представя до 5 декември и последващо ежедневно се представя оперативна информация
за погашенията по отпуснатите заеми.
Чл. 4. При искане за заем общината инициира бюджетно платежно нареждане чрез
системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), като:
1. всяка община прилага съответния десетразряден код в СЕБРА съгласно чл. 7,
чрез който инициира бюджетно платежно
нареждане за плащания към изпълнителите
на съответните проекти;
2. одобряването на плащанията в СЕБРА
се извършва от Държавен фонд „Земеделие“
в рамките на лимита, заложен за съответната
община;
3. се одобряват плащания за разходи, предварително проверени и одобрени от Държавен
фонд „Земеделие“, към изпълнителите по съответните проекти или към трето лице, което
се явява оправомощено да получи плащането
по силата на договор или нормативен акт, и
се отхвърля всяко друго наредено плащане.
Чл. 5. Отпуснатите заеми от централния
бюджет на общините се възстановяват по
следния ред:
1. общината, получила временен безлихвен
заем от централния бюджет за разходи по
одобрени проекти по ПМДР 2014 – 2020 г.,
прилага съответната бюджетна сметка (7304)
в обслужващата банка съгласно чл. 7;
2. сметката по т. 1 се използва само за
превежданите от Държавен фонд „Земеделие“
постъпления от безвъзмездната финансова помощ по ПМДР 2014 – 2020 г. и за незабавното
им превеждане служебно от банката, обслужваща общината, по сметката по чл. 3, ал. 3;
по сметката по т. 1 не може да се извършват
операции по нареждане на общината;
3. при извършването на превода към сметката по чл. 3, ал. 3 за възстановяване на заема
банката попълва десетразрядния код по чл. 4,
т. 1 и уведомява общината;
4. преводът по т. 2 от безвъзмездната финансова помощ по ПМДР 2014 – 2020 г. се
извършва до размера на непогасения заем
по чл. 2, ал. 1;
5. в сл у чай че су мата, подлежаща на
изплащане на общината от безвъзмездната
финансова помощ по ПМДР 2014 – 2020 г., е
по-голяма от размера на непогасената част от
заема по чл. 2, ал. 1, разликата се превежда
по сметката за средства от Европейския съюз
(7443) на общината, открита за целите на
плащанията по ПМДР 2014 – 2020 г., администрирани от Държавен фонд „Земеделие“.
Чл. 6. Със заема по чл. 2, ал. 1 не могат
да се плащат разходи за данък върху добавената стойност.
Чл. 7. За целите на залагането на лимити
и извършването на плащанията по чл. 3, 4 и 5
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се прилагат съответните сметки и кодове за
плащания в СЕБРА по Постановление № 215
на Министерския съвет от 2018 г. за условията
и реда за отпускане на временни безлихвени
заеми от централния бюджет по бюджетите
на общините за финансиране на разходи за
междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г. и
тяхното възстановяване.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 104, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието, храните и горите и на изпълнителния директор
на Държавен фонд „Земеделие“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6199

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222
ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за
физическа активност, физическо възпитание,
спорт и спортно-туристическа дейност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2020 г. в размер 25 790 лв. за изплащане
на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическа активност,
физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в държавните училища по изкуствата и училища
по културата.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата от 25 790 лв. да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп
до качествено художествено образование“,
бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“, по бюджета
на Министерството на културата за 2020 г.
(2) Със сумата от 25 790 лв. се увеличават
показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
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Чл. 3. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2020 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от
Постановление № 46 на Министерския съвет
от 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за
физическа активност, физическо възпитание,
спорт и спортно-туристическа дейност на
деца и учащи в институции в системата на
предучилищното и училищното образование и
във висшите училища (ДВ, бр. 26 от 2020 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6200

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223
ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални
програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 902 782 лв., разпределени по
бюджетите на общините за 2020 г. съгласно
приложението, за финансово осигуряване на
дейности по следните национални програми,
одобрени с Решение № 285 на Министерския
съвет от 2020 г. за одобряване на национални
програми за развитие на образованието:
1. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – 1 216 506 лв.
по Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в
профилираната подготовка“ и 583 396 лв. по
Модул „Площадки за обучение по безопасност
на движението по пътищата“;
2. Национална програма „Заедно за всяко
дете“ – 10 690 лв. по Модул „Подпомагане
на екипите за обхват“ и 86 590 лв. по Модул
„Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното
и училищното образование“;
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3. Национална програма „Мотивирани
учители“ – 5600 лв.
(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
предучилищно и училищно 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.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата 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
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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 взаимоотношения 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.
Община

Област

Благоевград
Гоце Делчев
Петрич
Сатовча
Хаджидимово
Айтос
Бургас
Карнобат
Малко Търново
Поморие
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Варна
Вълчи дол
Долни чифлик
Суворово
Велико Търново
Лясковец
Павликени
Свищов
Стражица

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Варна
Варна
Варна
Варна
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново

НП „Осигуряване НП „Заедно за
НП
на съвременна обвсяко дете“
„Мотивирани
разователна среда“
(в лв.)
учители“
(в лв.)
(в лв.)
6 706
103 827
600
11 517
52 702
2 240
1 929
13 532
5 600
600
8 024
1 831
1 400
1 280
1 400
2 769
77 242
100
2 600
2 400
1 000
14 400
600
2 800
500
2 894
4 920
2 800

Общо
(в лв.)

6 706
104 427
11 517
52 702
2 240
1 929
13 532
5 600
600
8 024
3 231
1 280
1 400
2 769
77 342
2 600
2 400
1 000
14 400
600
3 300
7 814
2 800
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Община

Видин
Ружинци
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Мездра
Оряхово
Габрово
Севлиево
Трявна
Балчик
Генерал Тошево
Добрич
Добричка
Крушари
Тервел
Ардино
Крумовград
Кърджали
Момчилград
Бобов дол
Дупница
Кочериново
Кюстендил
Невестино
Рила
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Ябланица
Берковица
Вълчедръм
Вършец
Лом
Монтана
Брацигово
Велинград
Пазарджик
Панагюрище
Ракитово
Перник
Трън
Долни Дъбник
Плевен
Пордим
Червен бряг
Кнежа
Карлово
Пловдив
Първомай

ДЪРЖАВЕН
Област

Видин
Видин
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Габрово
Габрово
Габрово
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Перник
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
Пловдив
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НП „Осигуряване НП „Заедно за
НП
на съвременна обвсяко дете“
„Мотивирани
разователна среда“
(в лв.)
учители“
(в лв.)
(в лв.)
56 982
1 500
2 000
2 800
1 780
59 919
3 780
47 964
2 800
120
300
5 224
2 600
2 000
450
1 520
2 000
200
15 850
716
1 298
2 000
1 000
4 224
2 762
2 288
3 200
3 784
1 520
57 880
1 000
1 984
2 000
300
600
2 080
2 000
1 000
1 536
5 240
2 066
2 000
3 000
1 906
2 200
622
300
13 464
3 400
11 200
12 320
54 077
2 159
110 514
1 200
112
28 225
93 003
1 800
5 600
6 173
3 200
2 400
2 000
6 921
4 200
66 000
4 761
1 400
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Общо
(в лв.)

58
2
4
63
47
2

482
000
580
699
964
920
300
7 824
2 450
1 520
2 000
200
15 850
716
3 298
1 000
4 224
2 762
5 488
3 784
1 520
58 880
1 984
2 000
300
600
2 080
2 000
1 000
1 536
5 240
2 066
2 000
3 000
4 106
922
13 464
3 400
11 200
12 320
54 077
2 159
111 714
112
28 225
94 803
5 600
9 373
4 400
11 121
66 000
6 161
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Община

Раковски
Стамболийски
Завет
Лозница
Разград
Цар Калоян
Русе
Главиница
Дулово
Силистра
Тутракан
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица
Златоград
Мадан
Рудозем
Смолян
Чепеларе
Столична
Божурище
Ботевград
Долна баня
Златица
Костенец
Костинброд
Самоков
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Николаево
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Антоново
Омуртаг
Попово
Търговище
Свиленград
Симеоновград
Тополовград
Харманли
Хасково
Велики Преслав
Върбица
Шумен
Болярово
„Тунджа“
Ямбол
ОБЩО:
6201
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Област

Пловдив
Пловдив
Разград
Разград
Разград
Разград
Русе
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
София-град
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Шумен
Шумен
Шумен
Ямбол
Ямбол
Ямбол
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НП „Осигуряване НП „Заедно за
НП
на съвременна обвсяко дете“
„Мотивирани
разователна среда“
(в лв.)
учители“
(в лв.)
(в лв.)
2 800
1 541
2 752
2 000
52 484
2 020
20
13 724
1 880
1 798
53 561
2 800
1 600
2 800
2 263
47 646
17 103
2 600
42 123
1 520
2 800
2 798
42 687
540
600
226 937
2 600
1 855
2 800
1 600
2 800
2 800
2 772
600
1 120
9 481
2 800
2 400
12 250
3 000
1 848
1 279
1 000
35 933
4 210
51 766
1 400
2 800
1 038
54 244
1 600
2 800
2 478
2 568
1 719
2 488
3 000
9 197
1 000
2 000
1 000
18 484
2 800
1 641
31 577
1 799 902
97 280
5 600
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Общо
(в лв.)

2 800
1 541
2 752
2 000
54 504
20
15 604
1 798
53 561
4 400
2 800
2 263
47 646
19 703
42 123
1 520
2 800
2 798
43 227
600
229 537
1 855
4 400
2 800
2 800
3 372
1 120
9 481
5 200
12 250
3 000
1 848
2 279
40 143
53 166
2 800
1 038
55 844
2 800
2 478
2 568
1 719
5 488
10 197
2 000
1 000
18 484
2 800
1 641
31 577
1 902 782
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224
ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г.

за приемане на Наредба за енергийното
етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани
с енергопотреблението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация
за продукти, свързани с енергопотреблението,
по отношение на консумацията на енергия и на
други ресурси, приета с Постановление № 140
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 41 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2011 г.,
бр. 43 от 2013 г., бр. 17 от 2014 г., бр. 1 и 40
от 2015 г., бр. 19 от 2016 г. и бр. 73 от 2018 г.).
2. Постановление № 140 на Министерския
съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.) за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране
и предоставяне на стандартна информация за
продукти, свързани с енергопотреблението,
по отношение на консумацията на енергия и
на други ресурси.
3. Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума,
излъчван от тях във въздуха, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; изм., бр. 93
от 2009 г., бр. 41 от 2011 г. и бр. 40 от 2015 г.).
4. Постановление № 186 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 65 от 2006 г.)
за приемане на Наредба за изискванията за
етикетиране на битови уреди по отношение
на шума, излъчван от тях във въздуха.
§ 2. Параграф 1 влиза в сила от 1 март
2021 г. с изключение на отменянето на чл. 4,
ал. 1, т. 7 от Наредбата по § 1, т. 1, която
влиза в сила от 1 септември 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за енергийното етикетиране на продукти,
свързани с енергопотреблението
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли
2017 г. за определяне на нормативна рамка
за енергийно етикетиране и за отмяна на
Директива 2010/30/ЕС (ОВ, L 198 от 28 юли
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2017 г.) (Регламент (ЕС) 2017/1369) относно
консумацията на енергия и на други ресурси,
както и на друга информация за продукти,
свързани с енергопотреблението (ПСЕ).
Чл. 2. Наредбата се прилага за ПСЕ, които
при употреба оказват значително въздействие
върху консумацията на енергия и когато е
приложимо, на други ресурси.
Чл. 3. (1) Информацията относно консумацията на енергия и на други ресурси, както
и на друга информация за ПСЕ, предложени
за продажба, отдаване под наем, лизинг или
изложени за потребителите пряко или непряко
с помощта на средства за дистанционна продажба, включително интернет, се предоставя
в съответствие с приложимите изисквания
на следните делегирани регламенти, приети
съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) 2017/1369
и чл. 10 от Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май
2010 г. относно посочването на консумацията
на енергия и на други ресурси от продукти,
свързани с енергопотреблението, върху етикети
и в стандартна информация за продуктите
(ОВ, L 153 от 18 юни 2010 г.):
1. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2017 на
Комисията от 11 март 2019 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини и за отмяна на Делегиран
регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията
(ОВ, L 315 от 5 декември 2019 г.);
2. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2016 на
Комисията от 11 март 2019 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
енергийното етикетиране на хладилни уреди
и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС)
№ 1060/2010 на Комисията (ОВ, L 315 от
5 декември 2019 г.);
3. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2014 на
Комисията от 11 март 2019 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския
парламент и на Съвета относно енергийното
етикетиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня и за отмяна
на Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на
Комисията и Директива 96/60/ЕО на Комисията (ОВ, L 315 от 5 декември 2019 г.);
4. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2013 на
Комисията от 11 март 2019 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на енергийното етикетиране на електронни
екрани и за отмяна на Делегиран регламент
(ЕС) № 1062/2010 на Комисията (ОВ, L 315
от 5 декември 2019 г.);
5. Делегиран регламент (ЕС) № 626/2011
на Комисията от 4 май 2011 г. за прилагане
на Директива 2010/30/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
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енергийното етикетиране на климатизатори
(ОВ, L 178 от 6 юли 2011 г.);
6. Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012 на
Комисията от 1 март 2012 г. за допълване на
Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното
етикетиране на битови барабанни сушилни
машини (ОВ, L 123/1 от 9 май 2012 г.);
7. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2015 на
Комисията от 11 март 2019 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
енергийното етикетиране на светлинни източници и за отмяна на Делегиран регламент
(ЕС) № 874/2012 на Комисията (ОВ, L 315 от
5 декември 2019 г.);
8. Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013
на Комиси я та о т 18 февруари 2013 г. за
доп ъ л ва не на Д и рек т и ва 2010/30/ ЕС на
Европейск и я парламен т и на Съвета по
отношение на енергийното етикетиране на
отоплителни топлоизточници, комбинирани
топлоизточници, комплекти от отоплителен
топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение и комплекти от
комбиниран топлоизточник, регулатор на
температурата и слънчево съоръжение (ОВ,
L 239/1 от 6 септември 2013 г.);
9. Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 на
Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели,
топлоакумулиращи резервоари за гореща вода
и комплекти от водоподгревател и слънчево
съоръжение (ОВ, L 239/83 от 6 септември
2013 г.);
10. Делегиран регламент (ЕС) № 65/2014 на
Комисията от 1 октомври 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
енергийното етикетиране на битови фурни и
абсорбатори (ОВ, L 29/1 от 31 януари 2014 г.);
11. Делегиран регламент (ЕС) 2015/1187 на
Комисията от 27 април 2015 г. за допълнение
на Директива 2010/30/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водогрейни котли на
твърдо гориво и пакети от водогреен котел
на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви
съоръжения (ОВ, L 193/43 от 21 юли 2015 г.);
12. Делегиран регламент (ЕС) 2015/1186 на
Комисията от 24 април 2015 г. за допълване
на Директива 2010/30/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
енергийното етикетиране на локални отоплителни топлоизточници (ОВ, L 193/20 от
21 юли 2015 г.);
13. Делегиран регламент (ЕС) 2015/1094
на Комисията от 5 май 2015 г. за допълнение
на Директива 2010/30/ЕС на Европейския

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

парламент и на Съвета по отношение на
енергийното етикетиране на професионални
хладилни шкафове за съхранение (ОВ, L 177/2
от 8 юли 2015 г.);
14. Делегиран регламент (ЕС) № 1254/2014
на Комисията от 11 юли 2014 г. за допълване
на Директива 2010/30/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
енергийното етикетиране на вентилационните
агрегати за жилищни помещения (ОВ, L 337/27
от 25 ноември 2014 г.);
15. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2018 на
Комисията от 11 март 2019 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
енергийното етикетиране на хладилни уреди
с функция за директна продажба (ОВ, L 315
от 5 декември 2019 г.).
(2) За ПСЕ, предназначени за вграждане
или монтиране, информация се предоставя
само когато такава се изисква от приложимия
делегиран регламент.
(3) Всяка реклама за конкретен модел ПСЕ,
който е обхванат от делегиран регламент,
включва информация относно енергийния клас
на продукта, когато се предоставя информация
за енергопотреблението или цената.
(4) Всички рекламни материали с техническа информация относно ПСЕ, в които се
описват конкретни технически показатели на
продукта – технически ръководства и брошури
на производителя, отпечатани или онлайн,
предоставят на потребителите необходимата
информация относно консумацията на енергия
или включват информация относно енергийния
клас на продукта.
Раздел II
Задължения на лицата, които пускат на
пазара и/или пускат в действие ПСЕ, и на
търговците
Чл. 4. Лицата, които пускат на пазара и/
или пускат в действие ПСЕ, са длъжни да
осигурят етикети и информационни листове на
български език за консумацията на енергия и
други ресурси и допълнителна информация за
продуктите по чл. 2 и да въвеждат информация
в продуктовата база данни в съответствие с
изискванията на чл. 3 – 6 от Регламент (ЕС)
2017/1369.
Раздел III
Контрол
Чл. 5. Председателят на Комисията за
защита на потребителите (КЗП) или упълномощено от него длъжностно лице осъществява
контрол за съответствието на пусканите на
пазара продукти по чл. 2 с приложимите
изисквания на делегираните регламенти и
на наредбата.
Чл. 6. (1) Не може да се забранява или
ограничава пускането на пазара и/или пус-
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кането в действие на продукти по чл. 2, ако
са изпълнени приложимите изисквания на
делегираните регламенти и на наредбата.
(2) В случаите по чл. 192а, ал. 2, т. 3 от
Закона за защита на потребителите КЗП
уведомява Европейската комисия и другите
държави членки за предприетите действия.
Чл. 7. (1) Комисията за защита на потребителите съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС)
2017/1369 осъществява сътрудничество с компетентните органи на държавите членки, които
отговарят за прилагането на регламента, чрез
взаимен обмен на информация и предоставя
информация на Европейската комисия по въпроси, свързани с прилагането на наредбата
и на делегираните регламенти по чл. 3.
(2) При осъществяване на сътрудничеството по ал. 1 КЗП осигурява сигурност и
поверителност на обработваната информация
и защита на чувствителната информация,
получена при тази процедура.
Чл. 8. Ежегодно до 20 февруари председателят на КЗП предоставя на министъра на икономиката информация за предходната година
за изпълнението на чл. 5 и за прилагането на
изискванията на делегираните регламенти по
чл. 3 за поставяне на етикети, изготвяне на
информационни листове и предоставянето на
информация при дистанционните продажби.
Допълнителна разпоредба
§ 1. За целите на наредбата се прилагат
определенията по чл. 2 на Регламент (ЕС)
2017/1369.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 март 2021 г.
с изключение на чл. 3, ал. 1, т. 7, който влиза
в сила от 1 септември 2021 г.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 12, т. 1 от Закона за защита на потребителите.
6202

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225
ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за изискванията за качеството на течните
горива, условията, реда и начина за техния
контрол, приета с Постановление № 156 на
Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 69 и 78 от 2005 г.,
бр. 40 от 2006 г., бр. 76 от 2007 г., бр. 93 от
2009 г., бр. 36 от 2011 г., бр. 55 и 103 от 2012 г.,
бр. 88 от 2014 г. и бр. 4 и 63 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 7 думите „държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ се заме-
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нят с „държавни резерви и военновременни
запаси по Закона за държавните резерви и
военновременните запаси, и запаси за извънредни ситуации и целеви запаси по Закона за
запасите от нефт и нефтопродукти“.
2. В т. 8 думата „авиацията“ се заличава.
3. Създава се т. 9:
„9. течни горива, предназначени за нуждите
на авиацията.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, които освобождават за потребление по смисъла на Закона за акцизите и
данъчните складове течни горива, в случай
че извършват смесване на биогорива с горива
от нефтен произход, и лицата, които пускат
течни горива на пазара, са длъжни да осигурят, гарантират и оценят съответствието им
с изискванията за качество.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата, които освобождават за потребление по смисъла на Закона за акцизите
и данъчните складове течни горива, в случай
че извършват смесване на биогорива с горива
от нефтен произход, и лицата, които пускат
течни горива на пазара, са длъжни да съставят
декларация за съответствие с изискванията
за качество за всяка партида.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думите „приложение № 4“ се заменят с „приложение № 3“.
2. В т. 7:
а) в буква „а“ числото „0,1“ се заменя с
„0,10“;
б) в буква „б“ числото „1,5“ се заменя с
„0,10“.
3. Точка 9 се изменя така:
„9. тежки горива съгласно определението
по § 1, т. 7 от допълнителната разпоредба и
техническите спецификации на производителите със съдържание на сяра до 1,0 % (m/m);“.
4. Точка 10 се отменя.
§ 4. В чл. 7 думите „БДС EN ISO 4259“ се
заменят с „БДС EN ISO 4259-2“.
§ 5. В чл. 8 след думите „се извършва от“
се добавя „лицата, които освобождават за потребление по смисъла на Закона за акцизите
и данъчните складове течни горива, в случай
че извършват смесване на биогорива с горива
от нефтен произход, и“.
§ 6. В чл. 9 ал. 3 се изменя така:
„(3) Изпитванията на взетите проби от
течни горива се извършват от акредитирани
лаборатории.“
§ 7. В чл. 10, ал. 1 след думата „изпитванията“ се добавя „лицата, които освобождават
за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове течни горива, в
случай че извършват смесване на биогорива
с горива от нефтен произход, и“.
§ 8. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Лицата, които освобождават за
потребление по смисъла на Закона за акци-
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зите и данъчните складове течни горива, в
случай че извършват смесване на биогорива
с горива от нефтен произход, и лицата, които
пускат течни горива на пазара, са длъжни да
съхраняват декларацията за съответствие и
протоколите от изпитванията на акредитираните лаборатории най-малко 5 години от
датата на тяхното издаване.“
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, които освобождават за потребление по смисъла на Закона за акцизите и
данъчните складове течни горива, в случай че
извършват смесване на биогорива с горива от
нефтен произход, и лицата, които пускат течни
горива на пазара, са длъжни да предоставят
декларацията за съответствие или заверено
копие от нея на лицата, които транспортират,
разпространяват, съхраняват и/или използват
течни горива.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да предоставят заверено копие на декларацията за
съответствие на разпространяваната от тях
партида течно гориво, като задължително
вписват в нея количеството и лицето, на което
течното гориво се предоставя за последващо
разпространение, съхранение и/или използване, както и датата и номера на документа
за експедиция.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата, които разпространяват течни
горива, са длъжни да предоставят за всяко
последващо разпространение или използване
копие от декларацията за съответствие на
разпространяваната партида с гориво, придружена от стоков, търговски или друг документ,
съдържащ количеството на разпространяваната партида и крайния разпространител.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Лицата, които разпространяват течни
горива, са длъжни да заверят декларацията за
съответствие, в случай че партида с гориво
се разделя между двама или повече разпространители/крайни разпространители, като
посочат количеството течно гориво, лицето,
на което то се предоставя, датата и номера
на документа за експедиция.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
a) в основния текст думите „Лицата по
ал. 1 и 4“ се заменят с „Крайните разпространители“;
б) в т. 1 след думата „видно“ се добавя „и
достъпно за потребителя“;
в) в т. 2:
аа) в буква „a“ думите „и търговската му
марка“ се заменят със „съгласно изискванията
на националните приложения към БДС EN
228 и БДС EN 590“;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

бб) буква „г“ се изменя така:
„г) етикет за съдържание в автомобилните
бензини на метални присадки.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“, а думите
„метални добавки“ се заменят с „метални
присадки“.
§ 10. В чл. 13, ал. 2, т. 1 думите „ал. 5“
се заменят с „ал. 6“.
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „или копие от нея
от“ се добавя „лицата, които освобождават
за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове течни горива, в
случай че извършват смесване на биогорива
с горива от нефтен произход, и от“.
2. В т. 4 числото „3“ се заменя с „2“.
§ 1 2 . В ч л . 16 б, а л . 7 а б р е в и а т у р а т а
„ДАМТН“ се заменя с „ИА „МА“.
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Проби от течни горива от бензиноколонки се вземат съгласно БДС EN 14275.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 14. В чл. 19 думата „което“ се заменя с
„разпределя се в 6 броя съдове за еднократна
употреба и“.
§ 15. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съдовете с взетата проба по чл. 17
или 18 се разделят на 4 съда с контролни и
2 съда с арбитражни проби, което се отбелязва на етикета на всеки съд. Един съд с
контролна проба се предоставя на проверяваното юридическо лице/обект.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съдовете с контролните проби се затварят, етикетират, пломбират с еднократна
пластмасова пломба с шестцифрен номер
и лого „ГД „ККТГ“ и се транспортират до
ГД „ККТГ“.“
§ 16. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Длъжностните лица предоставят за
изпитване съдовете с контролна проба в
акредитирана лаборатория на ГД „ККТГ“.“
2. В ал. 5 думите „3-дневен срок“ се заменят със „срок 3 работни дни“.
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Копия от констативния протокол заедно с протокола от изпитване се изпращат
на лицата по чл. 18а, ал. 1 или по чл. 18б от
ЗЧАВ в срок 3 работни дни от изготвянето
на констативния протокол при констатирано
несъответствие и в срок 5 работни дни при
констатирано съответствие.“
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4. Алинея 9 се изменя така:
„(9) При оспорване на резултатите от изпитване в стационарната лаборатория заинтересуваната страна е длъжна в 7-дневен срок
от получаването на протоколите по ал. 8 да
започне процедурата за оспорване съгласно
БДС EN ISO 4259-2, посочена в приложение
№ 12. Процедурата по оспорване на резултати от изпитване приключва в рамките на
2 месеца от обявяване на оспорването от
заинтересованата страна.“
5. Създава се ал. 11:
„(11) Участващите акредитирани лаборатории в процедурата по оспорване съгласно
приложение № 12 осигуряват валидността
на резултатите, като преди извършване на
измерванията проверяват правилното функциониране и/или калибровъчната крива на
основното средство за измерване по съответния арбитражен метод чрез използване
на подходящи сертифицирани референтни
материали, референтни материали или материали за контрол на качеството. Записите
от проверката са достъпни за участващите
лаборатории в процедурата по оспорване на
резултатите и ГД „ККТГ“.“
§ 17. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Прин у ди телната а дм инис т рат ивна
мярка по ал. 1 се отменя от лицата, които са
я приложили, когато при оспорване на резултати съгласно приложение № 12 и изготвяне
на експертиза е установено съответствие с
изискванията за качество.“
2. Създават се ал. 4 – 8:
„(4) Длъжностните лица от ГД „ККТГ“
издават мотивирана заповед за прилагане на
принудителна административна мярка, когато
в резултат на изпитването в стационарната
лаборатория и заключението на констативния протокол е установено, че горивото не
съответства на изискванията за съдържание
на биогориво в течно гориво съгласно изискванията на чл. 47 от Закона за енергията от
възобновяеми източници (ЗЕВИ).
(5 ) К о г а т о д л ъ ж н о с т н и т е л и ц а о т
ГД „ККТГ“ констатират, че разпространявано то течно гориво на бензиностанц и я
о т г оваря на изиск ва н и я та на За кона за
чистотата на атмосферния въздух, но не отговаря на изискванията на чл. 47 от ЗЕВИ,
същото не се изтегля от пазара, в случай
че крайният разпространител предприеме
действия за привеждането му в съответствие,
като смеси наличните количества горива на
бензиностанцията с необходимото количество
партида гориво, позволяващо привеждането
му в съответствие с изискванията на чл. 47
от ЗЕВИ, както следва:
1. крайният разпространител в срок от
5 дни от връчване на заповед за прилагане

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

на принудителна административна мярка по
ал. 4 може да заяви пред ГД „ККТГ“ искане
за прилагане на процедура за привеждане в
съответствие;
2. след готовност да осъществи смесване с
нова партида за привеждане в съответствие
с изискванията на чл. 47 от ЗЕВИ, но не
по-късно от 1 месец след установяване на
несъответствието, крайният разпространител
уведомява ГД „ККТГ“;
3. смесването на наличните количества
течно гориво с партида гориво за привеждане
в съответствие с изискванията на чл. 47 от
ЗЕВИ се извършва в присъствие на длъжностни лица от ГД „ККТГ“ в срока по т. 2;
4. длъжностните лица от ГД „ККТГ“ вземат 4 l контролна проба от смесените партиди гориво на бензиностанцията, която се
разпределя в 4 съда за еднократна употреба,
които се етикетират, пломбират с еднократна
пластмасова пломба с шестцифрен номер и
лого „ГД „ККТГ“; един съд с контролна проба се оставя на юридическото лице/обекта;
5. контролната проба се изпитва в стационарната акредитирана лаборатория на
ГД „ККТГ“ по показателите, посочени съответно в приложение № 1, таблица 1, част I
или приложение № 2, част I от таблицата;
в протокола от изпитването трябва да се
съдържа цялата необходима информация за
идентифициране на взетата контролна проба;
6. д л ъж нос т н и т е л и ца о т ГД „К К Т Г “
извършват експертиза на резултатите по
изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и на чл. 47 от ЗЕВИ въз
основа на протокола/протоколите по т. 5;
7. при установено несъответствие на течното гориво с изискванията на Закона за
чистотата на атмосферния въздух и/или Закона за енергията от възобновяеми източници
то се изтегля от пазара съгласно чл. 24а на
Наредбата.
(6) Когато с констативен протокол длъжностните лица от ГД „ККТГ“ не са установили
съдържание на биогориво в течно гориво,
процедурата по ал. 5 не се прилага и същото
се изтегля от пазара. Съдържание на биогориво в течно гориво не се установява, когато
е под минималния обхват на приложимите
стандартни методи за изпитване.
(7) Прилагането на мерките по ал. 5 от
крайните разпространители не отменят административнонаказателното производство
във връзка с установеното несъответствие.
(8) Разходите за изпитване на контролната проба от смесените партиди гориво
на бензиностанция по ал. 5 са за сметка на
крайния разпространител, като заплащането
се извършва предварително.“
§ 18. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
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„2. когато резултат ът от зак лючението
на констативни я протокол за установено
несъответствие с изискванията за качество
е оспорен съгласно процедурата по приложение № 12 и експертизата на резултатите
от изпитването потвърждава установеното
несъответствие.“
2. В ал. 2 думите „издаденото предписание“ се заменят с „връчване на предписанието
по ал. 1“.
3. В ал. 3 се създава изречение второ: „В
срок един месец от датата на изтеглянето
засегнатата страна предоставя на ГД „ККТГ“
документи, които доказват изтеглянето на
горивото от пазара.“
§ 19. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в т. 2 тарифен номер „2710 20 17“ се
заменя с „2710 20 16“;
б) в т. 4 думите „ISO 8217“ се заменят с
„БДС ISO 8217“;
в) в т. 4а думите „марките DMX, DMA и
DMZ“ се заменят с „марките DMX, DMA,
DFA, DMZ и DFZ“ и думите „ISO 8217“ се
заменят с „БДС ISO 8217“;
г) в т. 4б думите „марката DMB“ се заменят с „марките DMB и DFB“ и думите „ISO
8217“ се заменят с „БДС ISO 8217“;
д) в т. 6 тарифен номер „2710 19 64“ се
заменя с „2710 19 62 и 2710 19 66“;
е) в т. 7 тарифен номер „2710 19 64“ се
заменя с „2710 19 66“;
ж) в т. 8 накрая се поставя запетая и се
добавят думите „която се възпроизвеж да
всяка година и се публикува не по-късно
от 31 октомври в „Официален вестник“ на
Европейския съюз и се прилага от 1 януари
следващата година“;
з) създава се т. 28:
„28. „Акредитирана лаборатория“ е лаборатория за изпитване, която е акредитирана
от Изпълнителна агенция „Българска служба
по акредитация“ (ИА „БСА“) или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна
по споразумение за взаимно признаване в
организация, на която е член и ИА „БСА“.“
2. Създава се нов § 1а:
„§ 1а. Посочените в Наредбата стандарти
се прилагат съгласно последната публикувана
тяхна версия, а при отменяне на посочен в
Наредбата стандарт се прилага стандартът,
който го е заменил.“
3. Досегашният § 1а става § 1б и се изменя така:
„§ 1б. Наредбата въвежда разпоредби на:
1. Директива 98/70/ЕО на Европейския
парла мен т и на С ъве та о т 13 ок т ом ври
1998 г. относно качеството на бензиновите
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и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (ОВ, L 350,
28.12.1998 г., стр. 58).
2. Директива 2000/71/ЕО на Комисията
от 7 ноември 2000 г. за привеждане в съответствие с техническия прогрес на измервателните методи, определени в приложения
I, II, III и IV към Директива 98/70/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета, както е
предвидено в член 10 от посочената директива
(ОВ, L 287, 14.11.2000 г., стр. 46).
3. Директива 2003/17/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 3 март 2003 г. за
изменение на Директива 98/70/ЕО относно
качеството на бензина и дизеловите горива
(ОВ, L 76, 22.03.2003 г., стр. 10).
4. Директива 2009/30/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
за изменение на Директива 98/70/ЕО по
отношение на спецификацията на бензина,
дизеловото гориво и газьола и за въвеждане
на механизъм за наблюдение и намаляване
на нивата на емисиите на парникови газове
и за изменение на Директива 1999/32/ЕО
на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни
съдове по вътрешните водни пътища, и за
отмяна на Директива 93/12/ЕИО (ОВ, L 140,
5.06.2009 г., стр. 88).
5. Директива 2011/63/ЕС на Комисията от
1 юни 2011 г. за изменение, с цел привеждане
в съответствие с техническия прогрес, на
Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на
бензиновите и дизеловите горива (ОВ, L 147,
2.06.2011 г., стр. 15).
6. Директива 2014/77/ЕС на Комисията
от 10 юни 2014 г. за изменение на приложения I и II към Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
качеството на бензиновите и дизеловите
горива (ОВ, L 170, 11.06.2014 г., стр. 62).
7. Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември
2015 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО
относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива
2009/28/ЕО за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници (ОВ,
L 239, 15.09.2015 г., стр. 1).
8. Директива (ЕС) 2016/802 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г.
относно намаляването на съдържанието на
сяра в определени течни горива (кодифициран текст) (ОВ, L 132, 21.05.2016 г., стр. 58).“
§ 20. В п реходни те и зак лючи телни те
разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 6а думите „БДС EN 14274:2013“ се
заменят с „БДС EN 14274“.
2. Параграф 8 се отменя.
§ 21. Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 6, т. 1

Автомобилни бензини
Таблица 1
Показатели(1)
1

(2)
Единици за Гранични стойности
измерване минимум максимум

2

Методи за
изпитване(3)

3

4

5

95,0(4)

-

БДС ЕN ISO 5164(5),(6)

85,0(4)

-

БДС ЕN ISO 5163(5),(6)

Част I
Октаново число по изследователски метод,
RON
Октаново число по моторен метод, MON
Налягане на парите, VР:
Клас А(7),(8)

kPa

45,0

60,0(11)

Клас С(9),(10)

kPa

50,0

80,0

БДС EN 13016-1

Клас А(7)

% (V/V)

46,0

72,0

Клас С(9)

% (V/V)

46,0

72,0

Клас А(7)

% (V/V)

75,0

-

Клас С(9)

% (V/V)

75,0

-

а) алкени

% (V/V)

-

18,0

БДС ЕN 15553

б) арени

% (V/V)

-

35,0

Съдържание на бензен

% (V/V)

-

1,00

Съдържание на кислород

% (m/m)

-

3,7

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

% (V/V)

-

3,0

% (V/V)

-

10,0

% (V/V)

-

12,0

г) изобутилов алкохол

% (V/V)

-

15,0

д) третичен бутилов алкохол

% (V/V)

-

15,0

е) етери (с 5 или повече С-атоми)

% (V/V)

-

22,0

ж) други кислородсъдържащи(15)

% (V/V)

-

15,0

mg/kg

-

10,0

Съдържание на олово

mg/l

-

5

Съдържание на манган

mg/l

-

2

kg/m3

720,0

775,0

min

360

-

БДС ЕN ISO 3675
БДС ЕN ISO 12185(6)
БДС ЕN ISO 7536

mg/100 ml

-

5

БДС ЕN ISO 6246

Дестилационни характеристики:
а) при 100 °С се изпаряват, Е100:
БДС ЕN ISO 3405(12)

б) при 150 °С се изпаряват, Е150:

Съдържание на въглеводородни групи:

Съдържание на кислородсъдържащи съединения:
а) метанол (добавят се стабилизиращи агенти)
б) етанол (може да са необходими стабилизиращи агенти)(14)
в) изопропилов алкохол

Съдържание на сяра

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

ISO 22854(6)
12177
238(13)
ISO 22854(6)
1601
13132
ISO 22854(6)

БДС EN 1601(16)
БДС EN 13132
БДС EN ISO 22854(6)

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

ЕN
ЕN
EN
ЕN
EN
EN

ISO 20846(6)
ISO 20884(6)
ISO 13032
237
16135
16136

Част II
Плътност при 15 °С
Стабилност на окисление
Съдържание на смоли (промити с разтворител)
Корозия на медна пластина (3 h при 50 °С)

ниво

клас 1

БДС ЕN ISO 2160
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(2)
Единици за Гранични стойности
измерване минимум максимум

1

2

3

4

Клас А(7),(8)

% (V/V)

22,0

50,0

Клас С

% (V/V)

24,0

52,0

°С

-

210

% (V/V)

-

2

Методи за
изпитване(3)
5

Дестилационни характеристики:
а) при 70 °С се изпаряват, Е70:
(9),(10)

б) край на кипене, FBP
в) остатък от дестилацията
Индекс на летливост (10VP+7E70)
Външен вид
Показателите от част I на таблицата се докладват
на Европейската комисия съгласно изискванията на
Решение 2002/159/ЕО на Комисията от 18 февруари
2002 г. относно общия формат за представяне на
обобщена информация за националните данни относно качеството на горивата (ОВ, L 53, 23.2.2002 г.,
стр. 30) и на Директива 98/70/ЕО.
(2)
Стойностите, посочени в таблицата, представляват „реални стойности“. Те са установени въз основа
на процедурите на БДС EN ISO 4259-1 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите
за измерване и на резултатите. Част 1: Определяне
на данните за прецизност относно методите за
изпитване“. Резултатите от отделните изпитвания
следва да бъдат тълкувани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259-2
„Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност
на методите за измерване и на резултатите. Част 2:
Тълкуване и приложение на данните за прецизност
относно методите за изпитване“.
(3)
Прилаганите методи за изпитване трябва да
отговарят на последната публикувана версия на
съответния стандарт. При отменен стандарт се
прилага стандартът, който го е заменил.
(4)
RON и MON са съгласно национално приложение към БДС ЕN 228. Стойността на октановото
число не може да е по-ниска от стойността за
обявената марка.
(5)
В съответствие с БДС EN 228 при изчисляване на крайните резултати за RON и MON преди
вписването им в протокола трябва да се извади
корекционният коефициент 0,2.
(6)
Арбитражен метод.
(7)
Клас А – лято, от 16 април до 15 октомври.
(8)
Преходен период „зима – лято“ – от 16 април
до 31 май, не важи за лица, които освобождават
за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове течни горива, в случай
че извършват смесване на биогорива с горива от
нефтен произход, и за производители и вносители.
(9)
Клас С – зима, от 16 октомври до 15 април.
(10)
Преходен период „лято – зима“ – от 16 октомври
до 30 ноември, не важи за лица, които освобождават
за потребление по смисъла на Закона за акцизите
и данъчните складове течни горива, в случай че
извършват смесване на биогорива с горива от
нефтен произход, и за производители и вносители.
(11)
До 31.12.2020 г. за бензини, съдържащи биоетанол, към стойността се добавя допустимото
превишение на налягането на парите през летния
период от таблица 2.
(1)

1064(17)
прозрачен и светъл

БДС ЕN ISO 3405(12)

визуална проверка

При арбитраж се използва автоматичният уред
по БДС EN ISO 3405.
(13)
В случай на спор БДС EN 238 е неподходящ
като арбитражен метод.
(14)
Трябва да отговаря на БДС EN 15376.
(15)
Други моноалкохоли и етери с температура на
край на кипене не по-висока от тази, определена
в БДС EN 228.
(16)
Арбитражен метод само при определяне на
метанол.
(17)
Прилага се само за периода 16 октомври –
15 април.
(12)

Таблица 2

Допустимо превишение
на налягането на парите (kPa)(1),(2), валидно до
31.12.2020 г.
0
0
1
3,7
2
6,0
3
7,2
4
7,8
5
8,0
6
8,0
7
7,9
8
7,9
9
7,8
10
7,8
(1)
Стойностите, посочени в таблицата, представляват „реални стойности“. Те са установени въз основа
на процедурите на БДС EN ISO 4259-1 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите
за измерване и на резултатите. Част 1: Определяне
на данните за прецизност относно методите за
изпитване“. Резултатите от отделните изпитвания
следва да бъдат тълкувани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259-2
„Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност
на методите за измерване и на резултатите. Част 2:
Тълкуване и приложение на данните за прецизност
относно методите за изпитване“.
(2)
Допустимото превишение на налягането на парите при междинно съдържание на биоетанол между
стойностите, посочени в таблицата, се определя
чрез линейна интерполация между съдържанието
на биоетанол непосредствено над и под междинната стойност.“
Съдържание
на биоетанол
(% V/V)
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§ 22. Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 6, т. 2

Горива за дизелови двигатели
Единици за Гранични стойности(2)
измерване минимум максимум
2
3
4
Част I

Показатели(1)
1

Цетаново число(4)
Плътност при 15 °С
Дестилационни характеристики:
95 % (V/V) дестилирали до
Полициклични арени
Съдържание на сяра
Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)(9)
Съдържание на манган

Стабилност на окисление
Смазочна способност
Вискозитет при 40 °С
Дестилационни характеристики:
а) % (V/V) дестилирали до 250 °С
б) % (V/V) дестилирали до 350 °С
Гранична температура на филтруемост CFPP:
а) ниво А(10)
б) ниво Е(11),(12)
Показателите от част I на таблицата се докладват
на Европейската комисия съгласно изискванията на
Решение 2002/159/ЕО на Комисията от 18 февруари
2002 г. относно общия формат за представяне на
обобщена информация за националните данни относно качеството на горивата (ОВ, L 53, 23.2.2002 г.,
стр. 30) и на Директива 98/70/ЕО.
(2)
Стойностите, посочени в таблицата, представляват
„реални стойности“. Те са установени въз основа
на процедурите на БДС EN ISO 4259-1 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите
за измерване и на резултатите. Част 1: Определяне
на данните за прецизност относно методите за
изпитване“. Резултатите от отделните изпитвания
следва да бъдат тълкувани на базата на съответните
критерии, изложени в БДС EN ISO 4259-2 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите
за измерване и на резултатите. Част 2: Тълкуване
и приложение на данните за прецизност относно
методите за изпитване“.
(1)

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

ISO 5165(5)
15195
16144
ISO 3675
ISO 12185(5)
ISO 3405(6)
ISO 3924(7)
12916(8)
ISO 20846(5)
ISO 20884(5)
ISO 13032

51,0

-

kg/m3

820,0

845,0

°С
% (m/m)

-

360,0
8,0

mg/kg

-

10,0

% (V/V)

-

7,0

БДС EN 14078

-

2

БДС EN 16576

mg/l
Част II

Цетанов индекс
Пламна температура
Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилация)
Съдържание на пепел
Съдържание на вода
Общо количество онечиствания
Корозия на медна пластина (3 h при 50 °С)

Методи за
изпитване(3)
5

°С
% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)
mg/kg
ниво
g/m3
h
µm
mm2/s

46,0
над 55
0,30
0,01
0,020
24
клас 1
25
20
460
2,00
4,50

% (V/V)
% (V/V)

85

< 65
-

°C
°C

-

5
минус 15

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

ISO 4264
ISO 2719
ISO 10370
ISO 6245
ISO 12937
12662
ISO 2160
ISO 12205
15751
ISO 12156-1
ISO 3104

БДС EN ISO 3405(6)
БДС EN ISO 3924(7)
БДС ЕN 116(5)

Прилаганите методи за изпитване трябва да
отговарят на последната публикувана версия на
съответния стандарт. При отменен стандарт се
прилага стандартът, който го е заменил.
(4)
Ме т од и т е з а и з п и т в а н е с а о п р ед е л ен и в
БДС EN 590. Може да се използват други методи
за изпитване вместо тези, посочени в БДС EN 590,
ако може да се докаже, че дават най-малко същата
точност и най-малко същото ниво на прецизност
като методите, които заменят.
(5)
Арбитражен метод.
(6)
При арбитраж се използва автоматичният уред
по БДС EN ISO 3405.
(7)
Стандартът позволява превръщането на резултатите в еквивалентни на тези, получени по
БДС EN ISO 3405.
(8)
Полицикличните арени се определят като общо
съдържание на арени минус съдържанието на
моноарени, като и двата типа са определени по
БДС EN 12916.
(3)
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FAME трябва да отговаря на изискванията на
БДС EN 14214. Виж § 10 от преходните и заключителните разпоредби.
(10)
Ниво А – лято, от 16 април до 15 октомври.
(11)
Ниво Е – зима, от 16 октомври до 15 април.
(12)
Преходен период „зима – лято“ – от 16 април
до 31 май, и „лято – зима“ – от 16 октомври до

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

30 ноември, не важи за лица, които освобождават
за потребление по смисъла на Закона за акцизите
и данъчните складове течни горива, в случай че извършват смесване на биогорива с горива от нефтен
произход, и за производители и вносители.“

(9)

§ 23. Приложение № 3 към чл. 6, т. 3 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 6, т. 3 и 4

Биодизел (метилови естери на мастни киселини – FAME) и биодизел за отопление
Показатели
1
Съдържание на естери
Плътност при 15 °С(4)
Вискозитет при 40 °С(6)
Пламна температура

Цетаново число(7)
Гранична температура на филтруемост
– ниво А(10)
– ниво Е(11),(12)
Съдържание на вода
Киселинно число
Йодно число
Метилови естери на полиненаситени (≥4
двойни връзки) мастни киселини
Съдържание на метилов естер на линоленова
киселина
Съдържание на метанол
Съдържание на моноглицериди
Съдържание на диглиглицериди
Съдържание на триглицериди

Единици за Гранични стойности(1)
Методи за
измерване минимум максимум
изпитване(2)
2
3
4
5
% (m/m)
96,5(3)
БДС EN 14103
БДС EN ISO 3675
kg/m3
860
900
БДС EN ISO 12185(5)
БДС EN ISO 3104(5)
mm2/s
3,50
5,00
БДС EN 16896
БДС EN ISO 3679(5)
°C
101
БДС EN ISO 2719
БДС EN ISO 5165(5),(8)
БДС EN 15195(9)
51,0
БДС EN 16715
БДС EN 17155
°С
°С
% (m/m)
mg KOH/g
g I/100 g

-

% (m/m)

5
минус 15
0,050
0,50
120

БДС EN ISO 12937
БДС EN 14104
БДС EN 14111

1,00

БДС EN 15779
БДС ЕN 14103

% (m/m)

-

12,0

%
%
%
%

-

0,20
0,70
0,20
0,20

(m/m)
(m/m)
(m/m)
(m/m)

БДС ЕN 116(5)
БДС EN 16329

БДС EN 14110
БДС EN 14105
БДС EN 14105
БДС EN 14105
БДС EN 14105(5)
Свободен глицерол
% (m/m)
0,02
БДС EN 14106
Общ глицерол
% (m/m)
0,25
БДС EN 14105
БДС EN ISO 20846(5)
Съдържание на сяра
mg/kg
10,0
БДС EN ISO 20884
Общо количество онечиствания
mg/kg
24
БДС EN 12662(13)
Корозия на медна пластина (3 h при 50 °С)
ниво
клас 1
БДС EN ISO 2160
Стабилност на окисление 110 °С
h
8,0
БДС EN 14112
Съдържание на сулфатна пепел
% (m/m)
0,02
БДС ISO 3987
БДС EN 14108
Метали от I група (Na+K)
mg/kg
5,0
БДС EN 14109
БДС EN 14538(5)
(14)
Метали от II група (Ca+Mg)
mg/kg
5,0
БДС EN 14538(5)
БДС EN 14107(5)
Съдържание на фосфор
mg/kg
4,0
БДС EN 16294
(1)
Стойностите, посочени в таблицата, представляват „реални стойности“. Те са установени въз основа
на процедурите на БДС EN ISO 4259-1 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за
измерване и на резултатите. Част 1: Определяне на данните за прецизност относно методите за изпитване“. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат тълкувани на базата на съответните критерии,
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изложени в БДС EN ISO 4259-2 „Нефтопродукти
и сродни продукти. Прецизност на методите за
измерване и на резултатите. Част 2: Тълкуване
и приложение на данните за прецизност относно
методите за изпитване“.
(2)
Прилаганите методи за изпитване трябва да
отговарят на последната публикувана версия на
съответния стандарт. При отменен стандарт се
прилага стандартът, който го е заменил.
(3)
Не е разрешено прибавянето на компоненти,
които не са FAME и не са присадки.
(4)
Плътността може да се определи в температурен
интервал от 20 °C до 60 °C. Корекции на температурата се правят съгласно формулата, дадена в
приложение С на БДС EN 14214. В случай на спор
за плътност се използва БДС EN ISO 12185, като
определянето се извършва при 15 °C.
(5)
Арбитражен метод.
(6)
В този случай стандартите се прилагат без данните за прецизност поради ненютоновото поведение
в двуфазната система.
(7)
Определянето на полученото цетаново число за
FAME не е включено в прецизните определения
на някои методи за изпитване.
(8)
Тъй като данните за прецизност са различни
за FAME, в случай на спор се прилагат данните
за прецизност от таблица А.1 на БДС EN 14214.
(9)
БДС EN 15195 е приложим за количественото
определяне на характеристиките на запалване на
FAME, но наличните корелационни данни са неубедителни за точността на уравненията.
(10)
Ниво А – лято, от 16 април до 15 октомври.
(11)
Ниво Е – зима, от 16 октомври до 15 април.
(12)
Преходен период „лято – зима“ – от 16 октомври
до 31 октомври – не важи за лица, които освобождават за потребление по смисъла на Закона
за акцизите и данъчните складове течни горива,
в случай че извършват смесване на биогорива с
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горива от нефтен произход, и за производители и
вносители.
(13)
БДС EN 12662 се преразглежда за чисто FAME.
Може да се използва като алтернатива.
(14)
Долна граница може да влезе в сила след валидиране чрез работа по прецизността на стандартното измерване.“

§ 24. Приложение № 4 към чл. 6, т. 4 се
отменя.
§ 25. В приложение № 5 към чл. 6, т. 5 се
правят следните изменения:
1. В таблицата за показател „Специфична
топлина на изгаряне (долна)“ в колона 4 методът за изпитване „ISO 1928“ се заменя с
„БДС ISO 1928“.
2. Забележка (1) се изменя така:
„(1) Стойностите, посочени в таблицата, представля-

ват „реални стойности“. Те са установени въз основа
на процедурите на БДС EN ISO 4259-1 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите
за измерване и на резултатите. Част 1: Определяне
на данните за прецизност относно методите за
изпитване“. Резултатите от отделните изпитвания
следва да бъдат тълкувани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259-2
„Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност
на методите за измерване и на резултатите. Част 2:
Тълкуване и приложение на данните за прецизност
относно методите за изпитване“.“

3. Забележка (2) се изменя така:
„ (2) Прилаганите методи за изпитване трябва да

отговарят на последната публикувана версия на
съответния стандарт. При отменен стандарт се
прилага стандартът, който го е заменил.“

§ 26. Приложение № 6 към чл. 6, т. 7, букви „а“ и „б“ се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 6, т. 7, букви „а“ и „б“

Корабни дестилатни горива
Показатели

Единици за
измерване Гра- DMX
ници

1

2

Вискозитет при
40 °C

mm2/s

Плътност при
15 °C

3

4

Марка ISO-F
DMA

DFA

DMZ

DFZ

DMB

DFB

Методи за
изпитване(1)

5

6

7

8

9

10

11

min

1,40

2,00

3,00

2,00

max

5,50

6,00

6,00

11,0

kg/m3

max

-

890,0

890,0

900,0

БДС EN ISO 3675(2)
БДС EN ISO 12185

-

min

45

40

40

35

БДС EN ISO 5165(3)

% (m/m)

max

0,10

0,10

0,10

0,10

БДС EN ISO 8754
БДС EN ISO 14596
ASTM D 4294

°C

min

43

60

60

60

БДС EN ISO 2719

Метилови естери на мастните киселини
(FAME)

% (V/V)

max

-

Съдържание на
сероводород

mg/kg

max

2,00

Цетаново число
Сяра(4)
Пламна
температура

-

7,0

2,00

-

7,0

2,00

-

БДС EN ISO 3104

7,0

2,00

ASTM D 7963
IP 579
IP 570
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Марка ISO-F
DMA

DFA

DMZ

DFZ

DMB

DFB

Методи за
изпитване(1)

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

mg KOH/g

max

0,5

0,5

0,5

0,5

% (m/m)

max

-

-

-

0,10(5)

Стабилност на
окисление

g/m3

max

25

25

25

25(6)

БДС EN ISO 12205

Коксов остатък
(на 10 % остатък от дестилацията)

% (m/m)

max

0,30

0,30

0,30

-

БДС EN ISO 10370

Коксов остатък
(микрометод)

% (m/m)

max

-

-

-

0,30

БДС EN ISO 10370

– зима(7)

°C

max

-16

определя се

определя се

-

– лято(7)

°C

max

-16

-

-

-

Киселинно
число
Обща утайка
при горещо
филтруване

Температура на
помътняване:

Гранична температура на
филтруемост
през студен
филтър:

БДС ISO 10307-1

БДС EN ISO 3015

IP 309
IP 612

– зима(7)

°C

max

-

определя се

определя се

-

– лято

°C

max

-

-

-

-

– зима(7)

°C

max

-

-6

-6

0

– лято(7)

(7)

ASTM D664

Температура на
течливост (горна)(8)

БДС EN ISO 3016

°C

max

-

0

0

6

Съдържание на
вода

% (V/V)

max

-

-

-

0,3(5)

БДС ISO 3733

Пепел

% (m/m)

max

0,010

0,010

0,010

0,010

БДС EN ISO 6245

µm

max

520

520

520

520(6)

БДС EN ISO
12156-1

Смазочна способност при
60 °С(9)
Външен вид

светла прозрачна течност(10),(5)

Прилаганите методи за изпитване трябва да
отговарят на последната публикувана версия на
съответния стандарт. При отменен стандарт се
прилага стандартът, който го е заменил.
(2)
Арбитражен метод.
(3)
Ако двигателят не е подходящ за извършване
на това определяне, в същата област може да се
използва БДС EN ISO 4264 за определяне чрез
изчисляване.
(4)
Изискването се прилага към горивата, използвани
от кораби, плаващи под всякакво знаме, на котва
и на кей в морските пристанища на Република
България.
(5)
Ако външният вид не е светъл и прозрачен, се
предприема изпитване по този показател.
(1)

визуално

Ако външният вид не е светъл и прозрачен, не
се предприема изпитване по този показател.
(7)
Зимен период 22 октомври – 15 март; летен
период 16 март – 21 октомври.
(8)
Потребителите трябва да са сигурни, че температурата на течливост е подходяща за корабното
оборудване, особено ако съдът плава в крайните
северни и южни географски ширини.
(9)
Определянето по този показател се извършва
само за горива със съдържание на сяра, по-ниско
от 500 mg/kg.
(10)
При наличие на мътна и непрозрачна проба
се провежда изпитване за съдържание на вода
по метода на БДС EN ISO 12937, като водното
съдържание не трябва да превишава 200 mg/kg.“
(6)
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§ 27. В приложение № 7 към чл. 6, т. 7, буква „в“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблицата се правят следните изменения и допълнения:
а) редът за показател „Сяра“ се изменя така:

Марка ISO-F
Единици
Пока
Граза измерRMA RMB RMD RME
RMG
RMK
зат ели
ници
ване
(2)
10
30
80
180 180 380 500 700 380 500 700
Сяра

% (m/m)

max

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Методи за
изпитване (1)
БДС EN ISO 8754(4)
БДС EN ISO 14596
ASTM D 4294

“
б) в реда за показател „Ванадий“ в колона „Методи за изпитване“ се добавя „БДС EN ISO 14597“.
2. В забележките се правят следните изменения:
а) забележка (1) се изменя така:

„ (1) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт. При отменен стандарт се прилага стандартът, който го е заменил.“
б) забележка (11) се заличава.
§ 28. Приложение № 8 към чл. 6, т. 8 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 6, т. 8
Котелни горива
Показатели

Единици
за измерване

Норма за мярка(1)
КГС

КГТ

Методи за
изпитване(2)

1

2

3

4

5

Кинематичен вискозитет при 80 °С

mm 2/s

не повече от 59

не повече от 115

БДС EN ISO 3104

°Е

не повече от 8

не повече от 15

БДС 1766

– нискосернисто

% (m/m)

не повече от 1,0

не повече от 1,0

– високосернисто

% (m/m)

не повече от 1,0

не повече от 1,0

БДС 8428
БДС EN ISO 8754

Вода и утайки

%

не повече от 1,0

не повече от 1,0

Пламна температура в
отворен тигел

°С

не по-ниска от 90

не по-ниска от 110

БДС EN ISO 2592
СT на СИВ 1496

Температура на замръзване

°С

не по-висока от 25(3)

не по-висока от 25

БДС 1751

Плътност при 20 °С

g/сm3

-

не повече от 1,015

БДС EN ISO 3675

Специфична
топлина
на изгаряне (долна)

MJ/kg

не по-ниска от 40,2

не по-ниска от 39,8

СT на СИВ 3965
БДС ISO 1928

%

не повече от 0,10

не повече от 0,14

или
Условен вискозитет по
Енглер
Сяра

Пепел

БДС 15862

БДС EN ISO 6245

Водоразтворими кисеотсъствие
отсъствие
БДС 5252
лини и основи
(1)
Стойностите, посочени в таблицата, представляват „реални стойности“. Те са установени въз основа на
процедурите на БДС EN ISO 4259-1 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 1: Определяне на данните за прецизност относно методите за изпитване“.
Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат тълкувани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259-2 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на
резултатите. Част 2: Тълкуване и приложение на данните за прецизност относно методите за изпитване“.
(2)
Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния
стандарт. При отменен стандарт се прилага стандартът, който го е заменил.
(3)
За нискосернисто се допуска не повече от 40 °С.“
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§ 29. Приложение № 9 към чл. 10, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 10, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА К АЧЕСТВОТО
НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА
№ ......... от ............. г.
Производител, вносител или лице, което
освобождава за потребление по смисъла на
Закона за акцизите и данъчните складове
течни горива, в случай че извършва смесване
на биогорива с горива от нефтен произход
..............................................................................
.............................................................................,
(фирма, ЕИК или код по БУЛСТАТ)

представляван от ..............................................
.............................................................................,
(име и фамилия, длъжност)

седалище на фирмата .......................................
..............................................................................
(адрес, телефон, факс, е-mail)

Декларирам, че: ............................................
1. Течното гориво .............................................
..............................................................................

(вид на горивото по чл. 6 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията,
реда и начина за техния контрол)*

с добавен минимум .........................................
..............................................................................

(посочва се …. % биодизел, вкл. …. % от ново поколение или …. % биоетанол и/или етери, произведени от
биомаса, съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници)

от партида ..........................................................
в количество ................................................... тона
съответства на изискванията на Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива,
условията, реда и начина за техния контрол.
2. Горивото е изпитано за съответствие по
изискваните показатели съгласно чл. 9, ал. 1 в
..............................................................................
.............................................................................,
(наименование и адрес на акредитираната изпитвателна лаборатория)

сертификат за акредитация ............................,
валиден до .........................................................,
издаден от ...........................................................
(протокол № ........... от ......... г.)

3. Течното гориво .............................................
в количество ................................. тона, предоставено за разпространение и/или използване
на .........................................................................
.............................................................................,
(фирма, ЕИК или код по БУЛСТАТ, дата и № на
документ за експедиция)

е от партида ......................................................,
съответствието на която е декларирано в т. 1**.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно Закона за чистотата
на атмосферния въздух.

ВЕСТНИК
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..............................................................................
..............................................................................

(подпис и печат на производителя, вносителя или
разпространителя)
* Вид гориво: 1. автомобилен бензин, RON …;
2. гориво за дизелови двигатели; 3. биодизел; 4. биодизел за отопление; 5. газьоли за промишлени и
комунални цели; 6. горива за извънпътна техника и
трактори; 7. леко корабно дизелово гориво – марка
ISO-F; 8. корабно дизелово гориво – марка ISO-F;
9. корабни остатъчни горива – марка ISO-F; 10. горива за кораби, плаващи по вътрешните водни
пътища, и за плавателни съдове за отдих; 11. котелно гориво „(средно/тежко)“; 12. тежки горива.
** Съгласно чл. 12, ал. 2 и 4 от наредбата текстът
на т. 3 допълнително се вписва и заверява при
всяко последващо разпространение.“

§ 30. Приложение № 10 към чл. 16б, ал. 3
се изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 16б, ал. 6
BUNKER DELIVERY NOTE
1. Name and IMO number of receiving ship .....
..............................................................................
2. Port ..................................................................
3. Date of commencement of delivery ................
4. Name, address and telephone number of marine
fuel oil supplier ....................................................
5. Product name(s) ..............................................
6. Quantity in metric tons ...................................
7. Density at 15 °C (kg/m 3)* ..............................
* Fuel oil shall be tested in accordance with ISO 3675
or ISO 12185

8. Sulphur content (% m/m)** ............................

** Fuel oil shall be tested in accordance with ISO 8754.

9. I, undersigned, declare that the fuel oil supplied
is in conformity with Regulation 18.3 of MARPOL
Annex VI and that the sulphur content of the fuel
oil supplied does not exceed: ***
the limit value given by Regulation 14.1 of
MARPOL Annex VI;
the limit value given by Regulation 14.4 of
MARPOL Annex VI; or
the pu rchaser`s speci f ied l i m it va lue of
_____ (% m/m), as completed by the fuel oil
supplier`s representative and on the basis of
the purchaser`s notification that the fuel oil is
intended to be used:
1. in combination with an equivalent means of
compliance in accordance with Regulation
4 of MARPOL Annex VI; or
2. is subject to a relevant exemption for a ship
to conduct trials for sulphur oxides emission
reduction and control technology research in
accordance with Regulation 3.2 of MARPOL
Annex VI.
*** marking the applicable box(es) with a cross (x)
Signature for the
Signature for the
receiving ship:
fuel oil supplier:
...............................
...............................
Stamp 
Stamp“
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§ 31. В приложение № 11 към чл. 6а, в
таблица 2, на ред „Системи за пречистване
на отработени газове“, в колона „Критерии
за използване“ думите „не надвишава 8,0“ се
заменят с „е между 6,5 и 8,0“.
§ 32. Създава се приложение № 12 към
чл. 22, ал. 9:
„Приложение № 12
към чл. 22, ал. 9
Процедура при оспорване на резултати съгласно БДС EN ISO 4259-2
Определянето на съответствието на течните горива с изискванията за качество и за
съдържание на биогориво в течно гориво е
при доверителна вероятност 95 % и нормално
разпределение съгласно БДС EN ISO 4259-2
„Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 2: Тълкуване и приложение
на данните за прецизност относно методите
за изпитване“.
Процедурата се прилага само за резултати
от изпитване с точни количествени стойности,
които трябва да попадат в измервателния обхват на стандартизирания метод за изпитване.
Използваните символи са съгласно Таблица 1.
Таблица 1: Използвани символи:
А1

Горна г раница за показател я по
изискванията на наредбата

А2

Долна граница за показателя по
изискванията на наредбата
Горна граница за показателя, преизчислена след прилагане критериите
на БДС EN ISO 4259-2
Долна граница за показателя, преизчислена след прилагане критериите
на БДС EN ISO 4259-2
Средна стойност на показателя, получена от стационарна лаборатория
на ГД „ККТГ“

XR

Средна стойност на показателя, получена от акредитирана лаборатория
за контролната проба на заинтересованата страна

XE

Средна стойност на показателя, получена от акредитирана лаборатория,
изпитваща арбитражната проба

k1

Брой изпитвания на контролна проба от стационарна лаборатория на
ГД „ККТГ“

k2

Брой изпитвания на контролната
проба на заинтересованата страна
от акредитирана лаборатория

k3

Брой изпитвания на арбитражната
проба от акредитирана лаборатория

N

Брой лаборат ори и, у час т ва щ и в
процедурата по оспорване

r

Обявена повторяемост на съответния метод

ВЕСТНИК
R
R 1, R 2,
R 3, R4
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Обявена възпроизводимост на съответния метод
Изчислени нови възпроизводимости
на метода в зависимост от броя на
участващите лаборатории

Когато пробата от проверявания продукт
е взета от производител, вносител или данъчен склад, се приема, че тя съответства на
изискванията, ако резултатът
отговаря
на условието:
– в случай с единична горна граница А 1:
≤ А1
– в случай с единична долна граница А 2:
≥ А2
– в случай с двойна граница (А 1 и А 2) се
прилагат и двете условия.
Когато пробата от проверявания продукт
е взета от краен разпространител (бензиностанция) се приема с 95 % доверителна вероятност, че тя не съответства на изискванията,
ако резултатът отговаря на условието:
– в случай с единична горна граница А 1:
> А 1 + 0,59R
– в случай с единична долна граница А 2:
< А 2 – 0,59R
– в случай с двойна граница (А 1 и А 2) се
прилагат и двете условия.
Процедурата по оспорване протича в два
етапа.
За резултатите от Етап 1 и Етап 2 се изготвят експертизи със заключение за съответствие
или несъответствие на течното гориво.
Резултатите от изпитване, на база на които
се изготвят експертизи за Етап 1 и Етап 2,
се закръгляват в съответствие с точността на
съответния метод за изпитване.
Етап 1: Изпитване в акредитирана лаборатория на контролната проба, предоставена на
проверяваното лице по чл. 20, ал. 1
Заинтересованото лице представя на контролните органи протокол от изпитване за
предоставената му контролна проба по оспорения/оспорените показател/показатели,
издаден от акредитирана лаборатория.
В протокола от изпитване на акредитираната лаборатория трябва да се съдържа цялата
необходима информация за идентифициране
на изпитваната контролна проба.
Резултатите от двете изпитвания –

X R , се сравняват с

и

и
.
а) Продуктът се приема за съответстващ
на изискванията, когато:

XS + XR
2
XS + XR
2

≤
≥

или
и
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X S − X R | ≤ 0,84R 2 , където R 2 се получава

по формулата:
.
Средните стойности
и X R се получават на базата на най-малко две изпитвания
в условия на повторяемост.
Броят на изпитванията, въз основа на които са определени
и X R , се докладва в
протоколите от изпитване.
б) Не може да бъде установено дали
продуктът съответства или не съответства
на изискванията и е възможно преминаване
към Етап 2, когато:

XS + XR
≤
2
XS + XR
≥
2
| XS − XR| >

и
0,84R 2 .

Броят на изпитванията, въз основа на които
са определени
и X R и X E , се докладва
в протоколите от изпитване.
Границите на съответствие при 95 % доверителна вероятност се изчисляват на база
на средната стойност от резултатите на трите
лаборатории:
или
Изчислява се нова възпроизводимост на
метода R 3:
, където R 1 и R4 се получават
по формулите:

.

Когато се установи, че продуктът съответства на изискванията, при условията на
буква „a“, възражението се приема за основателно и спорът се счита за приключил в
полза на заинтересованата страна.
При условията на букви „б“ и „в“ заинтересованата страна решава дали да премине
към Етап 2. Ако не се премине към Етап 2,
резултатът по оспорения показател/показатели
от констативния протокол на ГД „ККТГ“ се
счита за окончателен.
Етап 2: Изпитване в трета акредитирана
лаборатория на арбитражната проба по чл. 20,
ал. 1, съхранявана в ГД „ККТГ“
ГД „ККТГ“ и заинтересованата страна
съгласуват избора на третата акредитирана
лаборатория, която да извърши изпитването
на арбитражната проба.
Резултатите от трите изпитвания –

X R и X E , се сравняват с

а) Ако разликата между най-отклоняващия
се резултат на едната лаборатория и средното
от резултатите на другите две X е по-малко
или равно на R 3, се приема, че:
– продуктът отговаря на изискванията, ако:

XS + XR + XE
3

и

,

.

Средните стойности
, X R и X E се
получават на базата на най-малко две изпитвания в условия на повторяемост.

≤

или

XS + XR + XE
3

≥

– продуктът не отговаря на изискванията,
ако:

XS + XR + XE
3

или

>
<
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или

в) Не може да бъде установено дали продуктът съответства или не съответства на
изискванията и се преминава към Етап 2,
независимо от разликата X S − X R , когато:

XS + XR
2
XS + XR
2

ВЕСТНИК

>

или

XS + XR + XE
3

<

б) Ако разликата между най-отклоняващия
се резултат на едната лаборатория и средното
от резултатите на другите две X е по-голяма
от R 3, се приема, че:
– продуктът отговаря на изискванията, ако:

X

≤
или X ≥
– продуктът не отговаря на изискванията,
ако:

X >
или X <
Заключението за съответствие или несъответствие на изискванията по оспорения
показател при условията на букви „a“ или
„б“ от експертизата на Етап 2 се приема за
окончателно.
Случаи, в които не може да се приложи
процедура при оспорване на резултати съгласно
БДС EN ISO 4259-2
Кри т ери и т е за т ъ л к у ва не и п ри ложен ие на да н н и т е за п рец износ т с ъгласно
БДС EN ISO 4259-2 не се прилагат, когато:
1. Резултатът от изпитване по оспорения
показател, получен от стационарна лаборатория на ГД „ККТГ“, не се изразява с точна
количествена стойност, когато е:
– извън обхвата на стандартния метод за
изпитване;
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– извън обхвата на калибриране на средството за измерване.
2. Не са посочени статистически данни за
възпроизводимост (R) в съответния стандартен
метод за изпитване.
3. Изпитването не може да бъде извършено
или приключено, тъй като стандартният метод
за изпитване не се прилага в неговата цялост.
Заинтересована страна може да оспори
резултата на ГД „ККТГ“, като:
– представи протокол от акредитирана лаборатория за изпитване на предоставената му
контролна проба по оспорения показател, и
– заяви в двумесечния срок по чл. 22, ал. 9
искане за изпитване в трета акредитирана
лаборатория на арбитражната проба, съхранявана в ГД „ККТГ“.
Резултатите, получени от изпитването на
арбитражната проба, са окончателни.“
Заключителна разпоредба
§ 33. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 23, който влиза в сила 3 месеца след обнародването на постановлението
в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6203

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226
ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 106 043 350 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. за
еднократно изплащане на допълнителна сума
към пенсиите за септември 2020 г.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер
50 лв. и се изплаща към пенсията или сбора
от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер.
(3) Допълнителната сума по ал. 1 се изплаща над ограничението по § 6, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
Кодекса за социално осигуряване.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2020 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 септември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227
ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на Община Сандански за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер за
други целеви разходи за 2020 г. в размер на
4 045 000 лв. по бюджета на Община Сандански за реконструкция на общински път BLG
1255/ІІІ-198/Катунци – Враня/Катунци – Златолист от км 0+000 до км 6+860.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2020 г., включително на бюджетните
взаимоотношения на Община Сандански 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 кмета на община Сандански.
§ 3. 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 № 228
ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Националната служба за охрана
за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Националната служба
за охрана за 2020 г. с цел осъществяване

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

на п р евен ц и я н а ра зп р о с т ра нен ие т о на
COVID-19 и ограничаване на последствията
от пандемията в размер 500 000 лв.
(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. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Националната
служба за охрана за 2020 г. по функционална
област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне
на спец иа лизи ран т ранспор т“, бюд жет на
програма „Държавна охрана“.
Чл. 3. (1) Началникът на Националната
служба за охрана да извърши съответните
промени по бюджета на Националната служба
за охрана 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 и чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на началника на Националната
служба за охрана.
§ 3. 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 № 229
ОТ 21 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ от
км 33+400 до км 102+060
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
в размер на 379 000 000 лв. за изпълнението
на проект „Модернизация на Път I-1 (Е79)
„Видин – Ботевград“ от км 33+400 до км
102+060.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет и чрез преструктуриране
на разходи и/или трансфери по централния
бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да
се у вел и чат разход и т е по „Пол и т и к а за
поддържане, модернизаци я и изгра ж дане
на техническата инфраструктура, свързана
с подобряване на транспортната достъпност
и ин тег рираното у правление на водни те
ресурси и геозащита“, бюджетна програма
„Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
(2) Със сумата 1 083 000 000 лв. да се
увеличи показателят по чл. 22, ал. 3, т. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличи показателят по чл. 22, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на регионалното разви т ие и б л а г оус т р ойс т во т о да и зв ърш и
съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2020 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните 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 регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6439

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230
ОТ 21 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
в общ размер 400 хил. лв. за довършването

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

на ремонта и реконструкцията на девическия
манастир „Св. Петка“, намиращ се в с. Копривец, община Бяла, област Русе.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи и чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите
по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правото на вероизповедание“, бюджетна
програма „Вероизповедания“, по бюджета на
Министерския съвет за 2020 г. и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет 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.

§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 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. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 28, ал. 5 от Закона
за вероизповеданията.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Списък на иновативните у чилища в Република Българи я за у чебната
2020/2021 година съгласно приложението.

6440

РЕШЕНИЕ № 584
ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г.

за приемане на Списък на иновативните
училища в Република България
На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5
от Закона за предучилищното и училищното
образование

Приложение
Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година
№

Код по
НЕИСПУО

1

105204

Благоевград

Банско

Банско

Начално училище „Св. Паисий
Хилендарски“

2

102003

Благоевград

Банско

Места

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

3

100020

Благоевград

Благоевград

Благоевград

Второ основно училище „Димитър
Благоев“

4

101580

Благоевград

Благоевград

Благоевград

Осмо средно училище „Арсени
Костенцев“

5

100040

Благоевград

Благоевград

Благоевград

IV основно училище „Димчо Дебелянов“

6

103402

Благоевград

Гоце Делчев

Гоце Делчев

Първо основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“

7

103404

Благоевград

Гоце Делчев

Гоце Делчев

Трето основно училище „Братя
Миладинови“

8

102002

Благоевград

Гоце Делчев

Гоце Делчев

Природо-математическа гимназия
„Яне Сандански“

9

102014

Благоевград

Петрич

Петрич

Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен
Златаров“

10

104007

Благоевград

Петрич

Петрич

Трето основно училище „Гоце
Делчев“

11

103510

Благоевград

Разлог

Разлог

Начално училище „Яне Сандански“

12

108004

Благоевград

Хаджидимово

Абланица

Средно училище „Св. Паисий
Хилендарски“

Област

Община

Населено
място

Училище

БРОЙ 75
№

Код по
НЕИСПУО

ДЪРЖАВЕН
Област

Община

ВЕСТНИК
Населено
място

С Т Р. 3 5
Училище

13

200113

Бургас

Айтос

Айтос

Средно училище „Н. Й. Вапцаров“

14

200107

Бургас

Айтос

Мъглен

Основно училище „Христо Ботев“

15

200110

Бургас

Айтос

Тополица

Основно училище „Светлина“

16

200201

Бургас

Бургас

Бургас

Начално базово училище „Михаил
Лъкатник“

17

200237

Бургас

Бургас

Бургас

Немска езикова гимназия „Гьоте“

18

200241

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Александър
Георгиев-Коджакафалията“

19

200209

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Антон Страшимиров“

20

200214

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Братя Миладинови“

21

200213

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Васил Априлов“

22

200216

Бургас

Бургас

Бургас

Обединено училище „Васил Левски“

23

200211

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Георги Бенковски“

24

200215

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Елин Пелин“

25

200222

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Иван Вазов“

26

200207

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Любен Каравелов“

27

200212

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Пейо Крачолов
Яворов“

28

200205

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Петко Рачев
Славейков“

29

200210

Бургас

Бургас

Бургас

Обединено училище „Св. Климент
Охридски“

30

200206

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Св. Княз Борис І“

31

200223

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Христо Ботев“ – кв. Ветрен

32

200218

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Христо Ботев“ – кв. Победа

33

200217

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Христо Ботев“ – кв. Сарафово

34

200248

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“

35

200120

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

36

200244

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника

37

200243

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св.
Никола“

38

200249

Бургас

Бургас

Бургас

Пр о ф е сиона л на г и м на зи я по
транспорт

39

200235

Бургас

Бургас

Бургас

Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков
Раковски“

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

№

Код по
НЕИСПУО

40

200238

Бургас

Бургас

Бургас

Профилирана гимназия за чужди
езици „Васил Левски“

41

200231

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Добри Чинтулов“

42

200229

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Епископ Константин Преславски“

43

200228

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Йордан Йовков“

44

200232

Бургас

Бургас

Бургас

Средно у чилище „Константин
Петканов“

Област

Община

Населено
място

БРОЙ 75
Училище

45

200233

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Петко Росен“

46

200246

Бургас

Бургас

Бургас

Търговска гимназия

47

200203

Бургас

Бургас

Бургас

Частно основно училище „Д-р
Мария Монтесори“

48

200219

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Христо Ботев“ – кв. Долно Езерово

49

200227

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Иван Вазов“

50

200230

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Димчо Дебелянов“

51

200247

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д.
Зелинский“

52

200252

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации „Пеньо Пенев“

53

200404

Бургас

Карнобат

Карнобат

Основно училище „Христо Смирненски“

54

200412

Бургас

Карнобат

Карнобат

Средно училище „Христо Ботев“

55

200411

Бургас

Карнобат

Карнобат

Средно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

56

200608

Бургас

Несебър

Несебър

Средно училище „Любен Каравелов“

57

200601

Бургас

Несебър

Обзор

Обединено училище „Св. св. Кирил
и Методий“

58

200605

Бургас

Несебър

Равда

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

59

200606

Бургас

Несебър

Свети Влас

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

60

200704

Бургас

Поморие

Ахелой

Основно училище „Христо Ботев“

61

200910

Бургас

Руен

Дъскотна

Основно училище „Климент
Охридски“

62

201007

Бургас

Созопол

Росен

Обединено училище „Христо
Ботев“

63

201009

Бургас

Созопол

Созопол

Средно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

64

403559

Варна

Аврен

Аврен

Частно средно училище „Юрий
Гагарин“

65

400092

Варна

Аксаково

Кичево

Основно училище „Св. Климент
Охридски“

66

400093

Варна

Аксаково

Любен
Каравелово

Основно училище „Иван Вазов“

67

403536

Варна

Варна

Варна

III Oсновно училище „Ангел Кънчев“

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

№

Код по
НЕИСПУО

68

402030

Варна

Варна

Варна

Варненска търговска гимназия
„Георги Стойков Раковски“

69

400042

Варна

Варна

Варна

ІV Езикова гимназия „Фредерик
Жолио-Кюри“

70

400046

Варна

Варна

Варна

Математическа гимназия „Д-р
Петър Берон“

71

400011

Варна

Варна

Варна

Основно училище „Йордан Йовков“

72

400020

Варна

Варна

Варна

Основно училище „Петко Рачов
Славейков“

73

400028

Варна

Варна

Варна

Основно училище „Цар Симеон І“

74

403534

Варна

Варна

Варна

Професионална гимназия по туризъм „Професор д-р Асен Златаров“

75

400045

Варна

Варна

Варна

Първа езикова гимназия

76

400030

Варна

Варна

Варна

Седмо средно училище „Найден
Геров“

77

400034

Варна

Варна

Варна

Средно училище „Гео Милев“

78

400037

Варна

Варна

Варна

Средно училище „Любен Каравелов“

79

400074

Варна

Варна

Варна

Частна профилирана гимназия
„Антоан дьо Сент-Екзюпери“

80

400075

Варна

Варна

Варна

Частно основно училище „Малкият принц“

81

403558

Варна

Варна

Варна

Частно средно училище „Мечтатели“

82

400005

Варна

Варна

Варна

Основно училище „Васил Априлов“

83

400015

Варна

Варна

Варна

Основно училище „Капитан Петко
войвода“

84

400026

Варна

Варна

Варна

Основно училище „Христо Ботев“

85

400104

Варна

Варна

Варна

Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи

86

400137

Варна

Дългопол

Дългопол

Начално училище „Иван Вазов“

87

400152

Варна

Провадия

Блъсково

Обединено училище „Св. св. Кирил
и Методий“

88

400148

Варна

Провадия

Провадия

Средно училище „Димитър Благоев“

89

300102

Велико Търново Велико Търново Велико Търново Основно училище „Бачо Киро“

90

300104

Велико Търново Велико Търново Велико Търново

Основно училище „Димитър Благоев“

91

300122

Велико Търново Велико Търново Велико Търново

Природо-математическа гимназия
„Васил Друмев“

92

300126

Велико Търново Велико Търново Велико Търново

Средно училище „Владимир Комаров“

93

300125

Велико Търново Велико Търново Велико Търново Средно училище „Вела Благоева“

94

300141

Велико Търново Велико Търново Велико Търново

Частна профилирана гимназия
„АК – Аркус“ – ЕООД

95

300103

Велико Търново Велико Търново Велико Търново

Основно училище „Св. Патриарх
Евтимий“

96

300124

Велико Търново Велико Търново Велико Търново Средно училище „Емилиян Станев“

97

300116

Велико Търново Велико Търново Килифарево

Област

Община

Населено
място

С Т Р. 3 7
Училище

Основно училище „Неофит Рилски“

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

№

Код по
НЕИСПУО

98

300144

Велико Търново Велико Търново Русаля

Частно основно училище „Димитър Екимов“

99

300113

Велико Търново Велико Търново Самоводене

Основно училище „Христо Смирненски“

100

300216

Велико Търново

Горна
Оряховица

Горна
Оряховица

Средно училище „Георги Измирлиев“

101

300208

Велико Търново

Горна
Оряховица

Долна
Оряховица

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

102

300506

Велико Търново Лясковец

Джулюница

Обединено училище „Петко Рачев
Славейков“

103

300619

Велико Търново Павликени

Павликени

Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“

104

300618

Велико Търново Павликени

Павликени

Средно училище „Бачо Киро“

105

300817

Велико Търново Свищов

Свищов

Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“

106

300814

Велико Търново Свищов

Свищов

Средно у чи лище „Цветан Радославов“

107

300819

Велико Търново Свищов

Свищов

Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“

108

500401

Видин

Брегово

Брегово

Средно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

109

503312

Видин

Видин

Видин

Основно училище „Иван Вазов“

110

502035

Видин

Видин

Видин

Професионална гимназия „Проф.
д-р Асен Златаров“

111

500102

Видин

Видин

Видин

Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“

112

503242

Видин

Видин

Видин

Средно училище „Петко Рачов
Славейков“

113

503132

Видин

Видин

Видин

Средно училище „Цар Симеон
Велики“

114

503241

Видин

Видин

Видин

Средно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

115

503322

Видин

Видин

Видин

Гимназия с преподаване на чужди
езици „Йордан Радичков“

116

500901

Видин

Ново село

Ново село

Средно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

117

602001

Враца

Борован

Добролево

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

118

601015

Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

Основно училище „Св. Климент
Охридски“

119

601014

Враца

Бяла Слатина

Търнак

Основно училище „Георги Стойков
Раковски“

120

602041

Враца

Враца

Враца

Основно училище „Васил Левски“

121

603067

Враца

Враца

Враца

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

122

603065

Враца

Враца

Враца

Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“

123

600327

Враца

Враца

Враца

Средно училище „Козма Тричков“

124

602092

Враца

Мездра

Мездра

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

Област

Община

Населено
място

БРОЙ 75
Училище

БРОЙ 75
№

Код по
НЕИСПУО

ДЪРЖАВЕН
Област

Община

ВЕСТНИК
Населено
място

С Т Р. 3 9
Училище

125

602115

Враца

Оряхово

Селановци

Основно училище „Н. Й. Вапцаров“

126

700101

Габрово

Габрово

Габрово

Начално училище „Васил Левски“

127

700112

Габрово

Габрово

Габрово

Основно училище „Христо Ботев“

128

700116

Габрово

Габрово

Габрово

Природо-математическа гимназия
„Академик Иван Гюзелев“

129

700114

Габрово

Габрово

Габрово

Средно училище „Райчо Каролев“

130

700318

Габрово

Севлиево

Севлиево

Средно училище „Васил Левски“

131

700323

Габрово

Севлиево

Севлиево

Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван
Бъчваров“

132

2902503

Габрово

Трявна

Трявна

Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“

133

800073

Добрич

Генерал Тошево Генерал Тошево

Основно училище „Христо Смирненски“

134

800076

Добрич

Генерал Тошево Генерал Тошево

Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“

135

800074

Добрич

Генерал Тошево Генерал Тошево Средно училище „Н. Й. Вапцаров“

136

800008

Добрич

Добрич

Добрич

Основно училище „Стефан Караджа“

137

800325

Добрич

Добрич

Добрич

Сдружение „Частна профилирана
гимназия по туризъм и предприемачество Райко Цончев“

138

800013

Добрич

Добрич

Добрич

Средно училище „Димитър Талев“

139

800016

Добрич

Добрич

Добрич

Средно училище „Любен Каравелов“

140

800326

Добрич

Добрич

Добрич

Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и
математика „Леонардо да Винчи“

141

800112

Добрич

Добрич

Добрич

Частно основно училище „Мария
Монтесори“

142

800010

Добрич

Добрич

Добрич

Основно училище „Христо Смирненски“

143

800015

Добрич

Добрич

Добрич

Средно училище „Св. Климент
Охридски“

144

800082

Добрич

Каварна

Каварна

Средно училище „Стефан Караджа“

145

909201

Кърджали

Ардино

Ардино

Средно училище „Васил Левски“

146

909501

Кърджали

Крумовград

Крумовград

Средно училище „Васил Левски“

147

909107

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Езикова гимназия „Христо Ботев“

148

909116

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

149

909111

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“

150

909103

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Средно училище „Йордан Йовков“

151

909106

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Средно училище
Славейков“

152

909105

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Средно училище „Отец Паисий“

„Петко Рачов

153

909128

Кърджали

Кърджали

Миладиново

Основно училище „Христо Ботев“

154

909136

Кърджали

Кърджали

Рани лист

Основно училище „Н. Й. Вапцаров“

155

1000038

Кюстендил

Дупница

Дупница

Основно училище „Евлоги Георгиев“

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

№

Код по
НЕИСПУО

156

1000048

Кюстендил

Дупница

Дупница

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

157

1001680

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Основно училище „Даскал Димитри“

158

1001830

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

159

1000053

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Пето основно училище „Христо
Ботев“

160

1000550

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Природо-математическа гимназия
„Проф. Емануил Иванов“

161

1001380

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан
Захариев“

162

1000009

Кюстендил

Сапарева баня

Сапарева баня

Средно училище „Христо Ботев“

163

1100329

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
„Проф. д-р Димитър Димов“

164

1100301

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Основно училище „Васил Левски“

165

1100320

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Профилирана природо-математическа гимназия

166

1100404

Ловеч

Луковит

Дерманци

Обед и нено у ч и л и ще „Неофи т
Рилски“

167

1100402

Ловеч

Луковит

Луковит

Средно училище „Алеко Константинов“

168

1100411

Ловеч

Луковит

Луковит

Начално училище „Инж. Георги
Иванов Вълков“

169

1100511

Ловеч

Тетевен

Тетевен

Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“

170

1100509

Ловеч

Тетевен

Тетевен

Средно училище „Георги Бенковски“

171

1100508

Ловеч

Тетевен

Черни Вит

Основно училище „Георги Бенковски“

172

1100609

Ловеч

Троян

Орешак

Основно училище „Васил Левски“

173

1100601

Ловеч

Троян

Троян

Основно училище „Иван Хаджийски“

174

1100613

Ловеч

Троян

Троян

Средно училище „Св. Климент
Охридски“

175

1100612

Ловеч

Троян

Троян

Средно училище „Васил Левски“

176

1100610

Ловеч

Троян

Черни Осъм

Средно училище „Васил Левски“

177

1203001

Монтана

Бойчиновци

Лехчево

Средно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

178

1208002

Монтана

Вършец

Вършец

Средно училище „Иван Вазов“

179

1209012

Монтана

Лом

Лом

Професионална гимназия по производствени технологии

180

1209005

Монтана

Лом

Лом

Средно училище „Димитър Маринов“

181

1201002

Монтана

Монтана

Монтана

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър
Богдан“

182

1201003

Монтана

Монтана

Монтана

I Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

Област

Община

Населено
място

БРОЙ 75
Училище

БРОЙ 75
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ДЪРЖАВЕН
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183

1302573

Пазарджик

Велинград

Велинград

Средно училище „Васил Левски“

184

1306811

Пазарджик

Велинград

Велинград

Основно училище „Неофит Рилски“

185

1301699

Пазарджик

Велинград

Велинград

Основно училище „Христо Ботев“

186

1301674

Пазарджик

Велинград

Велинград

Средно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

187

1301852

Пазарджик

Велинград

Драгиново

Средно училище „Методий Драгинов“

188

1301717

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Oсновно училище „Проф. Иван
Батаклиев“

189

1301222

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Начално училище „Отец Паисий“

190

1307267

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Основно училище „Любен Каравелов“

191

1302534

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Основно училище „Христо Ботев“

192

1301139

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт

193

1302769

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Професионална гимназия по механоелектротехника

194

1304332

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Професионална гимназия по строителство и архитектура

195

1302961

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Професионална гимназия по химични и хранителни технологии

196

1301911

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“

197

1301731

Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

Основно училище „Професор Марин Дринов“

198

1302623

Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

Средно училище „Нешо Бончев“

199

1301763

Пазарджик

Пещера

Пещера

Основно училище „Св. Патриарх
Евтимий“

200

1301770

Пазарджик

Ракитово

Ракитово

Средно училище „Св. Климент
Охридски“

201

1301788

Пазарджик

Септември

Септември

Средно училище „Христо Ботев“

202

1403228

Перник

Перник

Драгичево

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

203

1403222

Перник

Перник

Кладница

Основно училище „Св. Климент
Охридски“

204

1403214

Перник

Перник

Перник

VI Средно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

205

1403220

Перник

Перник

Перник

Гимназия с преподаване на чужди
езици „Симеон Радев“

206

1403201

Перник

Перник

Перник

Основно училище „Св. Иван
Рилски“

207

1403219

Перник

Перник

Перник

Природо-математическа гимназия
„Христо Смирненски“

208

1403236

Перник

Перник

Перник

Професионална гимназия по икономика

209

1403206

Перник

Перник

Перник

ХІ Основно училище „Елин Пелин“

210

1403215

Перник

Перник

Перник

XVI Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“

211

1403648

Перник

Радомир

Радомир

Начално училище „Архимандрит
Зиновий“

212

1500702

Плевен

Белене

Белене

Основно училище „Васил Левски“
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213

1500807

Плевен

Гулянци

Гулянци

Средно училище „Христо Смирненски“

214

1500903

Плевен

Долна
Митрополия

Божурица

Основно училище „Христо Ботев“

215

1500915

Плевен

Долна
Митрополия

Тръстеник

Средно училище „Евлоги Георгиев“

216

1500501

Плевен

Долни Дъбник

Долни Дъбник

Начално училище „Св. св. Кирил
и Методий“

217

1501102

Плевен

Кнежа

Кнежа

Основно училище „Васил Левски“

218

1501103

Плевен

Кнежа

Кнежа

Основно училище „Отец Паисий“

219

1501109

Плевен

Кнежа

Кнежа

Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“

220

1500126

Плевен

Плевен

Бохот

Основно училище „Антон Страшимиров“

221

1500140

Плевен

Плевен

Плевен

Държавна финансово-стопанска
гимназия „Интелект“

222

1500105

Плевен

Плевен

Плевен

Начално училище „Отец Паисий“

223

1500149

Плевен

Плевен

Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване

224

1500153

Плевен

Плевен

Плевен

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“

225

1500131

Плевен

Плевен

Плевен

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици

226

1500134

Плевен

Плевен

Плевен

Средно училище „Иван Вазов“

227

1500110

Плевен

Плевен

Плевен

Основно у чилище „Д-р Петър
Берон“

228

1500133

Плевен

Плевен

Плевен

Средно училище „Стоян Заимов“

229

1500135

Плевен

Плевен

Плевен

Средно училище „Пейо Крачолов
Яворов“

230

1500143

Плевен

Плевен

Плевен

Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии

231

1500201

Плевен

Плевен

Плевен

Основно училище „Валери Петров“

232

1500127

Плевен

Плевен

Търнене

Обединено училище „Св. св. Кирил
и Методий“

233

1500124

Плевен

Плевен

Ясен

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

234

1500304

Плевен

Пордим

Вълчитрън

Обединено училище „Н. Й. Вапцаров“

235

1500209

Плевен

Червен бряг

Рупци

Основно училище „Христо Ботев“

236

1600116

Пловдив

Асеновград

Асеновград

Средно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

237

1600108

Пловдив

Асеновград

Боянци

Основно училище „Професор доктор Асен Златаров“

238

1601301

Пловдив

Карлово

Карлово

Средно училище „Васил Левски“

239

1601302

Пловдив

Карлово

Карлово

Средно училище „Христо Проданов“

240

1601317

Пловдив

Карлово

Христо Даново Основно училище „Генерал Карцов“

241

1601706

Пловдив

„Марица“

Строево

Област

Община

Населено
място

БРОЙ 75
Училище

Основно училище „Христо Смирненски“
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242

1601703

Пловдив

„Марица“

Царацово

Основно училище „Дядо Иван
Арабаджията“

Област

Община

Населено
място

С Т Р. 4 3
Училище

243

1602401

Пловдив

Перущица

Перущица

Основно училище „Петър Бонев“

244

1690450

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Езикова гимназия „Иван Вазов“

245

1690346

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“

246

1690543

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Начално училище „Климент Охридски“

247

1690441

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Начално училище „Христо Ботев“

248

1690341

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Васил Петлешков“

249

1690144

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Гео Милев“

250

1690544

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Димитър Талев“

251

1690148

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Екзарх Антим І“

252

1690343

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Елин Пелин“

253

1690445

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Райна Княгиня“

254

1690344

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Тодор Каблешков“

255

1690547

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Яне Сандански“

256

1690174

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Професионална гимназия по електротехника и електроника

257

1690642

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Димитър Матевски“

258

1690549

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно у чилище „Константин
Величков“

259

1690447

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Пейо Крачолов
Яворов“

260

1690156

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Св. Патриарх
Евтимий“

261

1690345

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

262

1690644

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Св. Софроний
Врачански“

263

1690645

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Сред но у ч и л ище „Черноризец
Храбър“

264

1690909

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Частна езикова гимназия „Стоян
Сариев“

265

1690901

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Частно средно училище „Дружба“

266

1690146

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно у чилище „Д-р Петър
Берон“

267

1690150

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Любен Каравелов“

268

1690542

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Братя Миладинови“

269

1602314

Пловдив

Първомай

Първомай

Средно училище „Проф. д-р Асен
Златаров“

270

1602502

Пловдив

Раковски

Раковски

Основно училище „Христо Ботев“

271

1602503

Пловдив

Раковски

Раковски

Основно училище „Христо Смирненски“
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272

1602605

Пловдив

„Родопи“

Брестовица

Основно училище „Христо Ботев“

273

1602808

Пловдив

Садово

Болярци

Основно училище „Георги Сава
Раковски“

274

1602804

Пловдив

Садово

Чешнегирово

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

275

1601363

Пловдив

Сопот

Сопот

Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов“

276

1602903

Пловдив

Стамболийски

Ново село

Основно училище „Христо Смирненски“

277

1602904

Пловдив

Стамболийски

Стамболийски

Основно училище „Христо Ботев“

278

1602907

Пловдив

Стамболийски

Стамболийски

Средно училище „Отец Паисий“

279

1603708

Пловдив

Хисаря

Хисаря

Средно училище „Христо Смирненски“

280

1701601

Разград

Кубрат

Кубрат

Средно училище „Христо Ботев“

Област

Община

Населено
място

БРОЙ 75
Училище

281

1701701

Разград

Лозница

Лозница

Средно училище „Васил Левски“

282

1701703

Разград

Лозница

Сейдол

Основно училище „Виделина“

283

1702602

Разград

Разград

Разград

Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“

284

1702613

Разград

Разград

Разград

Основно училище „Васил Левски“

285

1702615

Разград

Разград

Разград

Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев“

286

1702616

Разград

Разград

Разград

Основно училище „Отец Паисий“

287

1702603

Разград

Разград

Разград

Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“

288

1702611

Разград

Разград

Разград

Основно училище „Никола Й.
Вапцаров“

289

1702629

Разград

Разград

Разград

Професионална гимназия по облекло „Станка Николица СпасоЕленина“

290

1802004

Русе

Бяла

Бяла

Средно училище „Панайот Волов“

291

1802001

Русе

Бяла

Бяла

Начално училище „Св. св. Кирил
и Методий“

292

1802002

Русе

Бяла

Бяла

Начално училище „Петко Рачев
Славейков“

293

1806201

Русе

Русе

Русе

Английска езикова гимназия „Гео
Милев“

294

1806106

Русе

Русе

Русе

Основно училище „Иван Вазов“

295

1806204

Русе

Русе

Русе

Средно училище с преподаване на
немски език „Фридрих Шилер“

296

1806110

Русе

Русе

Русе

Основно училище
ретенов“

297

1806209

Русе

Русе

Русе

Средно училище „Васил Левски“
с преподаване на източни езици
и култури

298

1806102

Русе

Русе

Русе

Основно училище
равелов“

299

1807007

Русе

Сливо поле

Ряхово

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

300

1900206

Силистра

Главиница

Сокол

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

„Никола Об-

„Любен Ка-

БРОЙ 75
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301

1900207

Силистра

Главиница

Стефан
Караджа

Основно училище „Отец Паисий“

302

1900503

Силистра

Силистра

Силистра

Природоматематическа гимназия
„Св. Климент Охридски“

303

1900528

Силистра

Силистра

Силистра

Спортно училище „Дръстър“

304

1900512

Силистра

Силистра

Силистра

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

Област

Община

Населено
място

С Т Р. 4 5
Училище

305

1900701

Силистра

Тутракан

Тутракан

Средно училище „Йордан Йовков“

306

2000304

Сливен

Нова Загора

Нова Загора

Средно училище „Иван Вазов“

307

2000138

Сливен

Сливен

Желю войвода

Основно у чилище „Д-р Петър
Берон“

308

2000147

Сливен

Сливен

Самуилово

Основно училище „Христо Ботев“

309

2000149

Сливен

Сливен

Селиминово

Основно училище
митър“

310

2902504

Сливен

Сливен

Сливен

Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“

311

2000108

Сливен

Сливен

Сливен

Основно училище „Димитър Петров“

312

2000111

Сливен

Сливен

Сливен

Основно училище „Панайот Хитов“

313

2000119

Сливен

Сливен

Сливен

Професионална гимназия по икономика „Професор доктор Димитър Табаков“

314

2000114

Сливен

Сливен

Сливен

Средно училище „Йордан Йовков“

315

2000115

Сливен

Сливен

Сливен

Средно у чилище „Константин
Константинов“

316

2000407

Сливен

Твърдица

Сборище

Основно училище Никола Прокопиев“

317

2100402

Смолян

Девин

Девин

Професионална гимназия по електротехника „А. С. Попов“ – гр. Девин

„Хаджи Ди-

318

2100602

Смолян

Златоград

Старцево

Средно училище „Св. княз Борис I“

319

2100701

Смолян

Мадан

Мадан

Средно училище „Отец Паисий“

320

2100801

Смолян

Рудозем

Рудозем

Средно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

321

2103331

Смолян

Смолян

Смолян

Езикова гимназия „Иван Вазов“

322

2100110

Смолян

Смолян

Смолян

Основно училище „Иван Вазов“

323

2100109

Смолян

Смолян

Смолян

Основно училище „Стою Шишков“

324

2100103

Смолян

Смолян

Смолян

Средно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

325

2100125

Смолян

Смолян

Търън

Основно училище „Стою Шишков“

326

2201078

София-град

Столична

Банкя

78 Средно училище „Христо Смирненски“

327

2202086

София-град

Столична

Владая

86 Основно училище „Св. Климент
Охридски“

328

2218202

София-град

Столична

Долни Пасарел

202 Основно у чилище „Васил
Левски“

329

2218191

София-град

Столична

Железница

191 Основно училище „Отец Паисий“

330

2215170

София-град

Столична

Нови Искър

170 Средно училище „Васил Левски“

331

2224104

София-град

Столична

София

104 Основно училище „Захари
Стоянов“

С Т Р.
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332

2205105

София-град

Столична

София

105 Средно училище „Атанас Далчев“

333

2207108

София-град

Столична

София

108 Средно у чилище „Никола
Беловеждов“

334

2205011

София-град

Столична

София

11 Основно училище „Св. Пимен
Зографски“

335

2211120

София-град

Столична

София

120 Основно училище „Георги
Сава Раковски“

336

2211122

София-град

Столична

София

122 Основно училище „Николай
Лилиев“

337

2213125

София-град

Столична

София

125 Средно училище „Боян Пенев“
с изучаване на чужди езици

338

2204134

София-град

Столична

София

134 Средно училище „Димчо Дебелянов“

339

2204136

София-град

Столична

София

136 Основно училище „Любен
Каравелов“

340

2221138

София-град

Столична

София

138 Средно училище за западни
и източни езици „Проф. Васил
Златарски“

341

2203140

София-град

Столична

София

140 Средно училище „Иван Богоров“

342

2217149

София-град

Столична

София

149 Средно училище „Иван Хаджийски“

343

2214015

София-град

Столична

София

15 Средно училище „Aдам Мицкевич“

344

2210159

София-град

Столична

София

159 Основно у чи лище „Васи л
Левски“

345

2214016

София-град

Столична

София

16 Основно училище „Райко Жинзифов“

346

2208017

София-град

Столична

София

17 Средно училище „Дамян Груев“
с ранно чуждоезиково обучение

347

2204018

София-град

Столична

София

18 Средно училище „Уилям Гладстон“

348

2209019

София-град

Столична

София

19 Средно училище „Елин Пелин“

349

2202002

София-град

Столична

София

2 Средно училище „Академик
Емилиян Станев“

350

2224020

София-град

Столична

София

2 0 Основно у ч и л и ще „Тодор
Минков“

351

2221023

София-град

Столична

София

23 Средно училище „Фредерик
Жолио-Кюри“

352

2204032

София-град

Столична

София

32 Средно училище с изучаване
на чужди езици „Св. Климент
Охридски“

353

2209036

София-град

Столична

София

36 Средно училище „Максим Горки“

354

2222038

София-град

Столична

София

38 Основно училище „Васил Априлов“

355

2212040

София-град

Столична

София

40 Средно училище „Луи Пастьор“

356

2220048

София-град

Столична

София

48 Основно училище „Йосиф Ковачев“

357

2209051

София-град

Столична

София

51 Средно училище „Елисавета
Багряна“

Област

Община

Населено
място

БРОЙ 75
Училище

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

№

Код по
НЕИСПУО

358

2212056

София-град

Столична

София

56 Средно училище „Професор
Константин Иречек“

359

2222006

София-град

Столична

София

6 Основно училище „Граф Игнатиев“

360

2222007

София-град

Столична

София

7 Средно училище „Св. Седмочисленици“

361

2208075

София-град

Столична

София

75 Основно училище „Тодор Каблешков“

362

2212079

София-град

Столична

София

79 Средно училище „Индира Ганди“

363

2213081

София-град

Столична

София

81 Средно училище „Виктор Юго“

364

2212090

София-град

Столична

София

90 Средно училище „Генерал Хосе
де Сан Мартин“

365

2212096

София-град

Столична

София

96 Средно училище „Лев Николаевич Толстой“

366

2212097

София-град

Столична

София

97 Средно училище „Братя Миладинови“

367

2214098

София-град

Столична

София

98 Начално училище „Св. св. Кирил
и Методий“

368

2213507

София-град

Столична

София

Американски колеж в София

369

2206302

София-град

Столична

София

Втора английска езикова гимназия
„Томас Джеферсън“

370

2211304

София-град

Столична

София

Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“

371

2204402

София-град

Столична

София

Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“

372

2211420

София-град

Столична

София

Национална финансово-стопанска
гимназия

373

2217151

София-град

Столична

София

Национално средно училище „София“

374

2205408

София-град

Столична

София

Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия“

375

2217424

София-град

Столична

София

Професионална гимназия по електротехника и автоматика

376

2220308

София-град

Столична

София

Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Професор
Николай Райнов“

377

2216533

София-град

Столична

София

Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир – Интелект
Инвест“

378

2221563

София-град

Столична

София

Първа частна математическа гимназия

379

2205520

София-град

Столична

София

Частна езикова гимназия „Проф.
Иван Апостолов“

380

2212540

София-град

Столична

София

Частна немска гимназия „Ерих
Кестнер“

381

2200013

София-град

Столична

София

Частна професионална гимназия
по дигитални науки „СофтУни
Светлина“

382

2221590

София-град

Столична

София

Частна профилирана гимназия
„Образователни технологии“

Област

Община

Населено
място

С Т Р. 4 7
Училище

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

№

Код по
НЕИСПУО

383

2221621

София-град

Столична

София

Частно начално училище „Питагор“

384

2200014

София-град

Столична

София

Частно начално училище „Светилник“

385

2224677

София-град

Столична

София

Частно основно училище „Прогресивно образование“

386

2221501

София-град

Столична

София

Частно основно училище „Образователни технологии“

387

2213721

София-град

Столична

София

Частно основно училище „Азбуки“

388

2221614

София-град

Столична

София

Частно основно училище „Джани
Родари“

389

2211518

София-град

Столична

София

Частно основно училище „Д-р
Петър Берон“

390

2218703

София-град

Столична

София

Частно основно училище „Изгрев“

391

2224672

София-град

Столична

София

Частно основно училище „Куест“

392

2202705

София-град

Столична

София

Частно основно Монтесори училище „Откривател“

393

2204595

София-град

Столична

София

Частно основно училище „Светлина“

394

2202536

София-град

Столична

София

Частно средно езиково училище
„Британика“

395

2212553

София-град

Столична

София

Частно средно училище „Петко
Рачов Славейков“

396

2202620

София-град

Столична

София

Частно средно училище „Професор
Николай Райнов“

397

2202535

София-град

Столична

София

Частно средно училище „Рьорих“

398

2216532

София-град

Столична

София

Частно средно училище „Увекинд“

399

2201515

София-град

Столична

София

Частно средно у чилище „Цар
Симеон Велики“

400

2224544

София-град

Столична

София

Частно средно училище по изкуства и чужди езици „Артис“

401

2204549

София-град

Столична

София

Частно средно училище с немски
език „Веда“

402

2203720

София-град

Столична

София

Частно средно училище „Дружба“

403

2204511

София-град

Столична

София

Частна профилирана гимназия с
чуждоезиково обучение „Езиков
свят“

404

2211517

София-град

Столична

София

Частна професионална гимназия
„Банкер“

405

2202612

София-град

Столична

София

Средно училище УУС „Д. Денев“

406

2206409

София-град

Столична

София

Пр о ф е сиона л на г и м на зи я по
транспорт и енергетика „Хенри
Форд“

407

2207068

София-град

Столична

София

68 Средно училище „Акад. Никола
Обрешков“

408

2210156

София-град

Столична

София

156 Основно у чилище „Васи л
Левски“

409

2211139

София-град

Столична

София

139 Основно училище „Захарий
Круша“

410

2213131

София-град

Столична

София

131 Средно училище „Климент
Аркадиевич Тимирязев“

Област

Община

Населено
място

БРОЙ 75
Училище

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

№

Код по
НЕИСПУО

411

2213144

София-град

Столична

София

144 Средно училище „Народни
будители“

412

2214141

София-град

Столична

София

141 Основно училище „Народни
будители“

413

2216001

София-град

Столична

София

1 Средно у чилище „Пенчо П.
Славейков“

414

2222133

София-град

Столична

София

133 Средно училище „А. С. Пушкин“

415

2217426

София-град

Столична

София

Професионална гимназия по селско стопанство „БУЗЕМА“

416

2205408

София-град

Столична

София

Софийска професионална гимназия (СПГ) „Княгиня Евдокия“

417

2308760

София област

Ботевград

Ботевград

Основно училище „Н. Й. Вапцаров“

418

2301045

София област

Ботевград

Ботевград

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

419

2300284

София област

Ботевград

Ботевград

Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Васил Левски“

420

2300099

София област

Ботевград

Ботевград

Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р
Асен Златаров“

421

2309022

София област

Ботевград

Скравена

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

422

2309225

София област

Горна Малина

Горна Малина

Средно училище „Христо Ботев“

Област

Община

Населено
място

С Т Р. 4 9
Училище

423

2309385

София област

Горна Малина

Долно Камарци Основно училище „Отец Паисий“

424

2308785

София област

Етрополе

Етрополе

Основно училище „Христо Ботев“

425

2300195

София област

Етрополе

Етрополе

Средно училище „Христо Ясенов“

426

2309054

София област

Ихтиман

Вакарел

Об ед и нено у ч и л и ще „Хрис т о
Смирненски“

427

2300188

София област

Ихтиман

Ихтиман

Средно училище „Христо Ботев“

428

2306331

София област

Копривщица

Копривщица

Средно училище „Любен Каравелов“

429

2303490

София област

Костенец

Костенец

Средно училище „Св. Климент
Охридски“

430

2308290

София област

Костинброд

Костинброд

Първо основно училище „Васил
Левски“

431

2300067

София област

Костинброд

Костинброд

Второ основно училище „Васил
Левски“

432

2302504

София област

Пирдоп

Пирдоп

Професионална гимназия по механоелектротехника

433

2309862

София област

Правец

Правец

Основно училище „Васил Левски“

434

2304770

София област

Правец

Правец

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко
Константинов“

435

2303106

София област

Самоков

Самоков

Средно училище „Отец Паисий“

436

2308917

София област

Самоков

Самоков

Основно училище „Митрополит
Авксентий Велешки“

437

2300505

София област

Самоков

Самоков

Професионална гимназия по туризъм

438

2303022

София област

Своге

Своге

Професионална гимназия „Велизар Пеев“

439

2306518

София област

Сливница

Алдомировци

Обединено училище „Иван Вазов“

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

№

Код по
НЕИСПУО

440

2404108

Стара Загора

Гълъбово

Гълъбово

Професионална гимназия по енергетика и електротехника

Област

Община

Населено
място

БРОЙ 75
Училище

441

2404107

Стара Загора

Гълъбово

Гълъбово

Средно училище „Васил Левски“

442

2400271

Стара Загора

Казанлък

Казанлък

Основно училище „Кулата“

443

2400268

Стара Загора

Казанлък

Казанлък

Професионална гимназия по лека
промишленост и туризъм

444

2400263

Стара Загора

Казанлък

Казанлък

Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“

445

2400264

Стара Загора

Казанлък

Казанлък

Средно училище „Екзарх Антим І“

446

2400273

Стара Загора

Казанлък

Казанлък

Основно училище „Св. Паисий
Хилендарски“

447

2407133

Стара Загора

Николаево

Николаево

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

448

2400837

Стара Загора

Опан

Опан

Обединено училище „Христо Ботев“

449

2409141

Стара Загора

Павел баня

Александрово

Основно училище „Васил Левски“

450

2401052

Стара Загора

Раднево

Раднево

Средно училище „Гео Милев“

451

2400123

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Второ основно училище „Петко
Рачов Славейков“

452

2400124

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Начално училище „Кольо Ганчев“

453

2400146

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Начално училище „Димитър Благоев“

454

2400109

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Основно училище „Георги Райчев“

455

2400126

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Пето основно училище „Митьо
Станев“

456

2400111

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Професиона лна гимнази я по
механотехника и транспорт „Н.
Й. Вапцаров“

457

2400105

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Средно училище „Христо Смирненски“

458

2400116

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
„Иван Павлов“

459

2400133

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Дванадесето основно училище
„Стефан Карадажа“

460

2403219

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Шесто основно училище „Св. Никола“

461

2403264

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Гимназия с преподаване на чужди
езици „Ромен Ролан“

462

2401179

Стара Загора

Чирпан

Чирпан

Професионална гимназия по селско стопанство

463

2401189

Стара Загора

Чирпан

Чирпан

Начално училище „Св. Климент
Охридски“

464

2520601

Търговище

Омуртаг

Омуртаг

Пр о ф е сиона л на г и м на зи я по
транспорт и лека промишленост

465

2540602

Търговище

Попово

Попово

Професионална гимназия по селско
стопанство „Никола Пушкаров“

466

2540101

Търговище

Попово

Попово

Основно училище „Н. Й. Вапцаров“

467

2540401

Търговище

Попово

Попово

Профилирана гимназия „Христо
Ботев“

468

2540601

Търговище

Попово

Попово

Пр о ф е сиона л на г и м на зи я по
техника и лека промишленост
(ПГТЛП)

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

№

Код по
НЕИСПУО

469

2540103

Търговище

Попово

Попово

Основно училище „Любен Каравелов“

470

2540102

Търговище

Попово

Попово

Основно училище „Св. Климент
Охридски“

471

2500102

Търговище

Търговище

Търговище

Второ основно училище „Н. Й.
Вапцаров“

472

2602006

Хасково

Димитровград

Димитровград

Основно училище „Пенчо Славейков“

473

2602019

Хасково

Димитровград

Димитровград

Природо-математическа гимназия
със засилено изучаване на чужди
езици „Иван Вазов“

474

2610001

Хасково

Ивайловград

Свирачи

Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“

475

2605002

Хасково

Свиленград

Свиленград

Първо основно училище „Иван
Вазов“

476

2603007

Хасково

Харманли

Харманли

Основно училище „Иван Вазов“

477

2603008

Хасково

Харманли

Харманли

Средно училище „Неофит Рилски“

478

2601015

Хасково

Хасково

Динево

Основно училище „Христо Ботев“

479

2601028

Хасково

Хасково

Хасково

Езикова гимназия „Проф. д-р Асен
Златаров“

480

2601008

Хасково

Хасково

Хасково

Основно училище „Св. Климент
Охридски“

481

2601010

Хасково

Хасково

Хасково

Основно училище „Св. Иван Рилски“

482

2601006

Хасково

Хасково

Хасково

Основно училище „Шандор Петьофи“

483

2601029

Хасково

Хасково

Хасково

Природо-математическа гимназия
„Академик Боян Петканчин“

484

2601034

Хасково

Хасково

Хасково

Професионална гимназия по дървообработване и строителство
„Цар Иван Асен ІІ“

485

2601904

Хасково

Хасково

Хасково

Пр о ф е сиона л на г и м на зи я по
транспорт и аграрни технологии
„Н. Й. Вапцаров“

486

2601032

Хасково

Хасково

Хасково

Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“

487

2700062

Шумен

Върбица

Върбица

Средно у чилище „Св. Паисий
Хилендарски“

488

2700192

Шумен

Никола Козлево Никола Козлево

Средно училище „Цанко Бакалов
Церковски“

489

2700224

Шумен

Нови пазар

Нови пазар

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф.
д-р Асен Златаров“

490

2700071

Шумен

Нови пазар

Нови пазар

Средно училище „Хан Исперих“

Област

Община

Населено
място
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491

2700087

Шумен

Шумен

Градище

Основно училище „Васил Левски“

492

2700144

Шумен

Шумен

Мадара

Основно училище „Панайот Волов“

493

2700182

Шумен

Шумен

Шумен

Средно училище „Йоан Екзарх
Български“

494

2700076

Шумен

Шумен

Шумен

Средно училище „Панайот Волов“

495

2700146

Шумен

Шумен

Шумен

Трето основно училище „Димитър
Благоев“

496

2700221

Шумен

Шумен

Шумен

Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“

С Т Р.
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Код по
НЕИСПУО

497

2831522

Ямбол

Елхово

Елхово

Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“

498

2851559

Ямбол

„Тунджа“

Скалица

Средно у чилище „Св. Паисий
Хилендарски“

499

2811517

Ямбол

Ямбол

Ямбол

Езикова гимназия „Васил Карагьозов“

500

2811504

Ямбол

Ямбол

Ямбол

Начално училище „Св. св. Кирил
и Методий“

501

2811515

Ямбол

Ямбол

Ямбол

Профилирана гимназия „Васил
Левски“

502

2811507

Ямбол

Ямбол

Ямбол

Основно училище „Николай Петрини“

503

2811603

Ямбол

Ямбол

Ямбол

Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм

504

2811514

Ямбол

Ямбол

Ямбол

Обединено училище „Доктор Петър Берон“

Област

Община

Населено
място
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№

Училище

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

6207

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
СПОРАЗУМЕНИЕ

с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави
членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни
производители с цел държавите членки да
се снабдят с ваксини в борбата с пандемията
от COVID-19
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 31 юли 2020 г. – ДВ, бр. 71
от 2020 г. В сила за Република България от
12 август 2020 г.)
Преамбюл
Като взе предвид член 4, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета
относно предоставянето на спешна помощ
в рамките на Съюза1, изменен с Регламент
(ЕС) 2020/521 на Съвета от 14 април 2020 г.
за активиране на спешната помощ съгласно
Регламент (ЕС) 2016/369 и за изменение на
1

ВЕСТНИК

нейните разпоредби, като взема предвид избухването на COVID-19 (наричано по-долу
„ESI“ или „ESI Регламент“);
***
Европейската комисия („Комисията“)
и
Следните държави членки: (ХХХ), наричано оттук нататък „Участващите държави
членки“,
Заедно наричано „Страните“,
Се договориха следното:
Член 1. Цел и мандат на Комисията
Въз основа на настоящото Споразумение Комисията е упълномощена да сключи
от името на участващите държави членки
п редвари телни споразу мени я за пок у пка
(„APA“) с производители на ваксини с цел да
се снабдят с ваксини за целите на борбата с
пандемията от COVID-19 на ниво на Съюза.
Приложението към настоящото Споразумение определя директивите за преговори
за тази цел.
Член 2. Придобиване на дози ваксина
Участващите държави членки, а не Комиси ята, ще придоби ят дози ваксини от
производителите на базата на APA, освен ако
не е договорено друго. Следователно всички
съответни политики за ваксинация остават
по преценка за участващите държави членки.
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Член 3. APA, съдържащо право на придобиване на дози ваксина
Когато Комисията сключи APA в съответствие с настоящото Споразумение, което
предоставя правото на участващите държави
членки да придобиват дози ваксини, използването на такова право се осъществява чрез
сключване на договори между участващите държави членки и производителите на
ваксини. Не се задължава никоя участваща
държава членка да сключва такъв договор
въз основа на APA. За тази цел APA съдържа клауза.
Член 4. APA, съдържащи задължение за
придобиване на дози ваксина
Когато Комисията възнамерява да сключи,
в съответствие с настоящото Споразумение,
APA, съдържащо задължение за придобиване
на дози ваксина, тя информира участващите
държави членки за такова намерение и за
подробните условия. В случай че участваща
държава членка не е съгласна със сключването на APA, съдържащо задължение за
придобиване на дози ваксина, или неговите
условия, тя има право да се откаже чрез изрично уведомяване на Комисията в рамките
на 5 работни дни, след като Комисията е
съобщила намерението си за сключване на
АРА. Всички участващи държави членки,
които не са се отказали в рамките на 5 работни дни, се считат, че са упълномощили
Комисията да преговаря и сключва APA с
производителя на ваксината от тяхно име.
Член 5. Правно обвързващият характер
на АРА
След като бъде сключен, условията на
АРА са правно обвързващи за участващите
държави членки, с изключение на тези, които са упражнили правото си да се откажат.
Член 6. Задължение и отговорност
Настоящото Споразумение урежда само
разделението на потенциална отговорност и
обезщетение между Комисията и участващите държави членки. То не регламентира
степента или условията, при които потенциалната отговорност на производителя на
ваксината може да бъде поета или обезщетена
съгласно APA.
Комисията носи изключителна отговорност за процеса на възлагане на обществени
поръчки и сключването на APA, включително всяка отговорност, произтичаща от
провеждането на преговорите.
Учас т ва щ и т е д ърж а ви ч лен к и , кои т о
придобиват ваксина, са отговорни за разполагането и използването на ваксините
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съгласно техните национални стратегии за
ваксинация и носят всякаква отговорност,
свързана с такава употреба и внедряване.
Това се разпростира и включва всяко обезщетение на производителите на ваксини
съгласно реда и условията на съответното
APA за отговорност, свързана с използването
и внедряването на ваксини, които обикновено
се поемат от такъв производител.
Член 7. Задължение да не се преговаря
отделно
С подписването на настоящото Споразумение участващите държави членки потвърждават участието си в процедурата и се
съгласяват да не стартират свои собствени
процедури за предварително закупуване на
тази ваксина със същите производители.
В случай че APA, съдържащо задължение
за придобиване на ваксини, е сключено с
конкретен производител, държавите членки,
които са се възползвали от отказа, предоставен съгласно настоящото Споразумение,
могат да започнат отделни преговори със
същия производител, след като APA съгласно настоящото Споразумение е подписано.
Приложение
Първоначални съображения
Постоянното решение на кризата COVID-19
най-вероятно ще бъде постигнато чрез разработването и внедряването на безопасна и
ефективна ваксина срещу вируса. Всеки месец, спечелен за внедряването на ваксина, ще
спаси много животи, много работни места
и милиарди евро.
Следователно целта на настоящото Споразумение е ЕС да предприеме стъпки за осигуряване на достатъчно доставки на безопасна
и ефективна ваксина за държавите членки.
Структура и цел на обществената поръчка
Работата върху ваксина срещу COVID-19
е предизвикателство по много причини: съкратените срокове за разработка, големите
първоначални разходи за производителите,
високата степен на провал по време на клиничните изпитвания. Ако производителите
на ваксини следват обичайната си практика
да инвестират в производствен капацитет
само когато са сигурни в жизнеспособен
продукт, това ще доведе до значително подълги срокове на чакане за ваксина. Сега
трябва да се направят инвестиции, за да се
гарантира, че ваксините се произвеждат в
необходимия мащаб възможно най-рано.
Съгласно настоящото Споразумение това
предизвикателство ще бъде разрешено чрез
сключване на предварителни споразумения
за покупка на равнище ЕС („APA“) с произ-
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водители на ваксини, когато е необходимо,
за да се осигури достъп до кандидатите за
ваксина, когато те са успешни, включително
предварително финансиране от ЕС за премахване на риска за основни инвестиции
за увеличаване на скоростта и мащаба на
производството на успешни ваксини. Финансирането на авансовите плащания ще дойде
от Инструмента за спешна помощ (ESI).
Ст раните разбират, че разработването
на безопасна и ефективна ваксина е много сложен процес и рискът от неуспех във
всяко такова начинание е м ного гол ям.
Следователно целта е да се въведат APA с
редица производители на водещи кандидати
за ваксина, за да се увеличат максимално
шансовете за достъп до поне една успешна
ваксина.
Ком иси я та ще пок а н и вси ч к и п роизводители на ваксини да покажат интерес.
Като цяло Комисията ще даде предимство
на договарянето на конкретни APA с онези
производители, които: (а) са встъпили или
имат твърди планове да започнат клинични
изпитвания още през 2020 г., (б) имат капацитета да разработят успешна ваксина, и (в)
имат доказан капацитет за производство в
мащаб още през 2021 г.
Процес и управление
За да у п равл ява общест вената поръчка централно и ефективно, Европейската
комисия ще създаде управителен съвет за
процеса, предмет на член 6 от настоящото
Споразумение. Той ще бъде председателстван от Европейската комисия и участваща
държава членка с опит в преговорите и
производствения капацитет на ваксините.
Управителни ят съвет ще вк лючва висши
служители от всички участващи държави
членки, които да подпомагат и дават насоки
по време на процеса на оценка.
Съпредседателите на управителния съвет ще предложат екип от ограничен брой
експерти със съответен опит за текущите
п р ег овори о т ше с т у ч ас т в а щ и д ърж а ви
членки с производствен капацитет на ваксини. Тези експерти ще се присъединят към
Европейската комисия в екип за преговори
(„съвместен екип за преговори“), който ще
работи непрекъснато като едно звено. Този
съвместен екип за преговори ще започне
работа незабавно, надграждайки предишни
контакти с отделни компании от Европейската комисия и участващите държави членки. За да започнат преговори с конкретен
производител, трябва да има подкрепа от
поне четири у частващи държави членк и.
Съвместният екип за преговори ще направи
всичко възможно да вземе предвид съветите
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на управителния съвет при преговорите и
редовно ще докладва на управителния съвет
за напредъка, постигнат в преговорите с
отделни компании.
За спазване на прилож имите правила
всички членове на управителния съвет и
съвместния екип за преговори ще получат
статут на експерти, свързани с процеса на
възлагане на обществени поръчки, както
е предвидено във Финансовия регламент.
Предвид достъпа им до силно чувствителна
бизнес информация всички тези членове ще
трябва да подпишат споразумения за строга
конфиденциалност и конфликт на интереси.
След това, подпомагана от управителния
съвет, Европейската комисия ще реши кое от
произтичащите от това APA следва да бъде
сключено, по-специално, ако финансирането
по ESI не е достатъчно за финансиране на
всички съответни пакети. Комисията ще
вземе предвид онези APA за финансиране
са мо когат о на й-ма л ко че т и ри д ърж а ви
членки са изразили съгласие. Преди да вземе
окончателни решения, Комисията ще потърси
независим научен съвет относно състоянието
на напредъка и наличните данни за качество, безопасност и ефикасност за въпросния
кандидат за ваксина.
Ако финансирането по ESI е недостатъчно,
участващите държави членки могат да решат
да подпомогнат финансирането на ESI, за да
компенсират празнината за финансиране на
всички пакети. В такъв случай, когато има
възможности за сключване на допълнителни
APA, но парите от ESI вече не са достатъчни, участващите държави членки ще имат
възможността да изразят своя интерес към
такива възможности. Ако най-малко четири
участващи държави членки проявят интерес, тези участващи държави членки ще се
възползват от възможността за доброволно
участие в ESI до необходимата сума, позволяваща на Комисията да продължи подписването на APA само от името на онези
държави членки, които са изразили интерес
и са допринесли със средства за ESI.
За пълна прозрачност Европейската комисия ще докладва на IPCR най-малко веднъж на
две седмици за цялостния напредък по-общо.
Предварителни споразумения за покупка
и условия
За да се сключат APA, съвместният екип
за преговори ще договаря пакети за финансиране с отделни производители на ваксини
в замяна на правото да закупят определен
брой ваксини в определени срокове и на
определена цена.
Както е посочено в настоящото Споразумение, Европейската комисия също има
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възмож ност да ск лючи A PA, вк лючващи
за дъл жение за зак у п у ване на ваксината,
а ко тя стане на л и чна, когат о услови я та
(по-специално ценообразу ването) на тези
APA правят това полезно и в съответствие с
условията в настоящото Споразумение. Ако
в такъв случай разликата между авансовите
плащания и покупната цена е трудна за изготвяне, Комисията ще разпредели общите
разходи, свързани с покупката на ваксина, но
във всеки случай ще допринесе с не повече
от 50 % от общите разходи.
Предварителното финансиране се счита
за авансово плащане за всяка евентуална
покупка от държавите членки, като по този
начин се намалява сумата, която държавите
членки ще трябва да платят при евентуално
закупуване на тази ваксина.
Предварителните плащания по APA се
използват от производителите, за да намалят рисковете за необходимите инвестиции,
свързани както с развитието на ваксината,
така и с клиничните изпитвания, както и
с подготовката на мащабния производствен
капацитет по цялата верига на производство на ваксина в ЕС, необходима за бързо
разполагане на милиони дози от евентуална
ваксина. Съответните плащания трябва да
бъдат структурирани според нуждите на производителя, но при условие на състоянието
на развитието на ваксината, по-специално,
разчитайки на прозрачността на свързаните клинични данни и нейната оценка, към
момента на плащането. Това е с цел да се
избегнат задължения за плащане в ситуации,
в които работата по разработка е показала, че
кандидатът за ваксина вероятно е неуспешен.
Покупната цена на ваксината, както и
осигуреното предварително финансиране ще
вземат предвид прозрачната прогнозна оценка
на производствените разходи (подкрепени
от независими одити, когато са налични),
както и ресурсите, които вече са предоставени от други публични източници. Съгласно
APA производителят може да бъде помолен
да предостави последващи доказателства,
подкрепени от независими одити, относно
дейностите, финансирани от тези плащания.
Целта на преговорите е сключването на
APA с отделни компании при най-добрите
възможни условия. Тези APA трябва да посочват подробности по отношение на:
a) п л а щ а н и я , ко и т о т р я б в а д а б ъ д а т
извършени, като суми за плащания,
схеми на плащания, вид на поисканите плащания и използването на тези
п л а щ а н и я , с в ър з а н и с и н в е с т и ц и и
без риск, финансиране на клинични
изпитвания, осигуряване на оборотен
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капитал и увеличаване на производствения капацитет;
б) д анни за доставка на ваксината при
успех, като цена за имунизирано лице
(или алтернативно, необходимите дози
за имунизирано лице и цена за доза),
количество дози, които трябва да бъдат доставени, и срок на доставка след
одобрение; и
в) в ся к а к ви д ру г и ус лови я, к ат о п ро изводствен капацитет, изграден или
използван в ЕС, или споразумения за
отговорност.
За договорености за отговорност съвместният екип за преговори ще положи всички
възможни усилия да ограничи това, което
се изисква от отделните компании за целите на обезщетението, да бъде включено в
условията и реда на APA.
APA ще съдържат разпоредби за изясняване
на приложимото право както за APA, така
и за произтичащите поръчки за покупка, и
за компетентните съдилища. Участващите
държави членки се споразумяват, че всяко
APA, договорено от Комисията от тяхно име
с производител на ваксина, ще има същото приложимо законодателство за всички
участващи държави членки и че съдилищата,
съответстващи на това приложимо право, ще
бъдат компетентни да разглеждат спорове,
произтичащи от това APA.
Когато взема решение за финансиране
на отделни A PA, Европейската комиси я,
след консултация с управителния съвет, ще
вземе предвид следните елементи: всички
налични данни за качество, безопасност и
ефикасност на ваксината в момента на договаряне на договора, скорост на доставка
в мащаб, разходи, споделяне на риска, диверсификация на технологиите, капацитет за
снабдяване чрез развитие на производствен
капацитет в ЕС, възможно гъвкаво бъдещо
използване на всеки финансиран капацитет,
ангажиране на ранен етап с регулаторите на
ЕС с намерение да кандидатстват за Разрешение за пускане на пазара на кандидати
на ваксина(и), ангажимент за предоставяне
на уязвими страни.
Описаната по-горе процедура е в съответствие с ESI Регламента и Финансовия
регламент. Последният е съобразен с Европейските директиви за възлагане на обществени поръчки, които също дават основа
за националните правила за възлагане на
обществени поръчки. Участващите държави
членки могат да разчитат на процедурата,
ръководена от Европейската комиси я, за
директно закупуване на ваксини от производителите, както и когато някоя от ваксините
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стане достъпна въз основа на условията, определени в APA. Достъп до дози ваксина ще
бъде предоставен на участващите държави
членки според ключа за разпределение на
населението.
В рамките на преговорите с фармацевтичната индустрия съгласно настоящото Споразумение Комисията ще насърчи ваксината
Covid-19 като глобално обществено благо.
Това насърчаване ще включва достъп до тези
ваксини за страни с нисък и среден доход
в достатъчно количество и на ниски цени.
Комисията ще се стреми да насърчава свързани с фармацевтичната индустрия въпроси,
свързани със споделянето на интелектуалната
собственост, особено когато такава интелектуална собственост е разработена с публична
подкрепа, за да постигне тези цели. Всички
ваксини, достъпни за закупуване съгласно
сключените АРА, но не са необходими и
закупени от участващите държави членки,
могат да бъдат предоставени на глобалните
усилия за солидарност.
6148

НАРЕДБА № 1
от 19 август 2020 г.

за изискванията за дейността на здравните
медиатори
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. изискванията за дейността на здравните
медиатори;
2. условията, редът и критериите за подпомагане от юридически лица с нестопанска
цел на дейността на общините по провеждане
на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при
и по повод на предоставяната медицинска
помощ.
Раздел ІІ
Дейност на здравните медиатори
Чл. 2. (1) Здравните медиатори подпомагат
дейността на общините по провеждане на
политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по
повод на предоставяната медицинска помощ.
(2) Здравните медиатори осъществяват
дейността по ал. 1, като:
1. подпомагат дос т ъпа до медиц инска
помощ на лица от уязвими групи чрез:
а) информиране и разясняване на правата
и задълженията на пациента;
б) информиране за здравните дейности,
гарантирани от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса;
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в) информиране за медицински услуги
извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване;
г) придружаване до общопрактикуващ лекар и/или друг/и медицински специалист/и;
д) п ри необходимос т оказва не на съдейс т вие п ри и зг о т в я не н а не о бход и м и
док у менти – за възстановяване на здравнооси г у ри т ел н и п ра ва; п ри нас та н я ва не
и/или изписване от лечебно заведение; за
извършване експертиза на временната неработоспособност, експертиза на вида и степента на увреждане и експертиза на трайно
намалената работоспособност; за заплащане
от дирекция „Социално подпомагане“ на
оказана болнична медицинска помощ за
диагностика и лечение; за получаване на
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по Закона за
хората с увреждания и др.;
е) оказване на съдействие за закупуване на
лекарствени продукти и медицински изделия;
ж) подпомагане дейността по превенция
на насилието над медицински специалисти;
2. осъществяват дейности по промоция на
здравето сред уязвими групи чрез:
а) информиране по въпроси, свързани
със семейното планиране, сексуалното и
репродуктивното здраве;
б) информиране и разясняване на ползата от ваксинопрофилактиката, рисковете
от ваксинопредотвратимите инфек циозни
заболявания и техните усложнения;
в) информиране за вредите от тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични
вещества;
г) предоставяне на съвети за хигиена и
хранене;
3. при необходимост оказват съдействие
на общопрактикуващите лекари:
а) за обхващане на включените в пациентския им списък лица с необходимите
ваксини за възрастта съгласно Имунизационния календар на Република България и
на такива с непълен имунизационен статус;
б) при организирането и провеждането
на имунизационни кампании;
в) за осъществяване на профилактични
прегледи на включените в пациентския им
списък лица;
г) при прилагане на профилактични и
противоепидемични мерки при възникване
на епидемична ситуация;
д) при изпълнение на програми в областта
на здравната профилактика;
4. при необходимост оказват съдействие
на лекарите по дентална медицина:
а) за осъществяване на дентални профилактични и лечебни дейности;
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б) при изпълнение на профилактични национални и регионални програми в областта
на денталната медицина;
5. оказват съдействие на регионалните
здравни инспекции:
а) за обхващане на лица без избран общопрактикуващ лекар с необходимите ваксини
за възрастта съгласно Имунизационния календар на Република България и на такива
с непълен имунизационен статус;
б) при организирането и провеждането
на имунизационни кампании;
в) при прилагане на профилактични и
противоепидемични мерки при възникване
на епидемична ситуация;
г) при изпълнение на програми в областта
на здравната профилактика;
6. оказват помощ на лица от уязвими групи
при взаимодействие с държавни и общински
органи и институции във връзка с предоставяне на медицинска помощ, интегрирани
здравно-социални услуги и осъществяване
на дейности в областта на здравната профилактика.
Чл. 3. При осъществяване на дейностите
по чл. 2, ал. 2 здравните медиатори спазват
следните принципи:
1. отговорност;
2. спазване и зачитане на човешките права
и правата на хората с увреждания;
3. зачитане достойнството на личността;
4. зачитане правото на изразяване на
мнение и изслушване;
5. конфиденциалност;
6. индивидуален подход;
7. непрекъснатост и приемственост;
8. своевременност;
9. междуинституционално сътрудничество.
Чл. 4. (1) Дейностите по чл. 2, ал. 2 се
извършват въз основа на разработен годишен план.
(2) Дейността по конкретен случай включва запознаване и формулиране на проблема,
разработване на индивидуален план за работа,
в т.ч. определяне на срокове за изпълнение
на дейностите, актуализиране на плана при
необходимост и изпълнение на дейностите.
(3) Здравният медиатор съставя досие за
всеки конкретен случай, в което се съхраняват наличните документи за извършените
дейности – в оригинал или копие. Досиетата
се съхраняват за срок от пет години в съответната община.
(4) Не по-малко от половината от работното време на здравните медиатори е на
терен – сред уязвимите групи на територията
на съответната община.
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Раздел IIІ
Изисквания за назначаване на здравни
медиатори
Чл. 5. (1) За здравен медиатор може да
бъде назначено лице, което:
1. е навършило пълнолетие;
2. не е поставено под запрещение;
3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
4. има завършено средно образование;
5. владее майчиния език на лицата от
уязвимата група;
6. познава културата и проблемите на
уязвимата група;
7. познава нормативните актове в системата на здравеопазването и закрилата на
детето;
8. има умения за работа с компютър – MS
Word, електронна поща.
(2) Познанията и/или опитът в здравната
и социалната сфера са предимство при наз
начаване.
Чл. 6. Подборът на кандидати за здравен
медиатор се извършва от комисия, назначена
от кмета на съответната община, в състава
на която се включват:
1. представители на общината;
2. представител на регионалната здравна
инспекция;
3. представител на съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси към съответната областна администрация;
4. п редс та ви т ел на мес т ната уязви ма
общност;
5. представител на юридическо лице с
нес топанска цел, имащо отношение към
дейността на здравните медиатори на национално ниво;
6. представител на дирекция „Социално
подпомагане“ или на лечебно заведение,
което работи на територията на съответната
община.
Чл. 7. (1) Здравният медиатор работи по
трудов договор, сключен с кмета на съответната община.
(2) Преди постъпване на работа здравният
медиатор преминава обу чение във висше
у чи лище и ли в Национа лни я цен т ър по
обществено здраве и анализи по програма,
утвърдена от министъра на здравеопазването. Обучението е с продължителност не
по-малко от 240 академични часа, от които
не по-малко от 220 часа са присъствени.
(3) Здравният медиатор постъпва на работа в едноседмичен срок от получаването
на удостоверение за успешно преминато
обучение по ал. 2.

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

(4) Здравни ят медиатор преминава не
по-малко от две допълнителни обучения за
професионално развитие годишно, едното
от кои то е в спец иа лизи раната а дминистрация на съответната регионална здравна
инспекция.
Чл. 8. (1) Кметът на общината осигурява на здравния медиатор работно м ясто,
оборудвано с бюро и компютър с достъп до
интернет.
(2) Кметът на общината определя пряк
ръководител на здравния медиатор, който
заедно със здравния медиатор изготвя годишен план, месечни планове за дейността на
здравния медиатор, приоритетите в дейността
му, ръководи текущата му работа и приема
отчетите му.
Раздел IV
Отчитане на дейността на здравния медиатор
Чл. 9. (1) Здравни ят медиатор изготвя
ежемесечни отчети за работата си, които
представя на прекия си ръководител, както
и шестмесечни и годишни отчети, които
представя на прекия си ръководител и на
кмета на общината. Образецът за изготвяне
на отчетите е съгласно приложението.
(2) Годишните отчети за дейност та на
здравните медиатори на територията на съответната община се представят в обобщен
вид от кмета на общината на Министерството
на здравеопазването.
(3) Ежемесечните отчети се изготвят и
представят в срок до 10 дни от изтичане
на отчетния период, а шестмесечните и годишните отчети – в срок до един месец от
изтичане на отчетния период.
Раздел V
Условия, ред и критерии за подпомагане
на дейността на общините в областта на
здравната профи лактика от юридическ и
лица с нестопанска цел
Чл. 10. (1) Дейност та на общините по
п ровеж да не на пол и т и к и в облас т та на
здравната профилактика сред населението
може да се подпомага от юридически лица
с нестопанска цел с доказан опит в съответната област.
(2) Юридическите лица с нестопанска цел
по ал. 1 подпомагат дейността на общините
въз основа на споразумение за сътрудничество, сключено по реда на чл. 61 от Закона
за мест ното самоу п равление и мест ната
администрация.
(3) Юридическите лица с нестопанска цел
по ал. 1 трябва да отговарят на следните
критерии:
1. имат най-малко едногодишен опит в
работата в областта на здравната профилактика;
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2. обезпечени са с човешки ресу рси с
компетентност в областта на медицината,
денталната медицина, фармацията и здравните грижи;
3. имат управленски капацитет;
4. обезпечени са с материални ресурси
за осъществяване на работа в областта на
здравната профилактика;
5. имат опит в работата в мрежа и партньорство с други организации със сходна
дейност, медицински специалисти, педагогически специалисти, социални работници,
полиция.
(4) За сключване на споразумение за сът
рудничество с общината юридическото лице
с нестопанска цел заявява интерес за изпълнение на дейности в областта на здравната
профилактика сред населението и представя:
1. данни за единния идентификационен
код на юридическото лице с нестопанска
цел от търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, които
се водят от Агенцията по вписванията към
министъра на правосъдието;
2. материали, представящи юридическото
лице с нестопанска цел – годишни отчети,
стратегически планове, брошури, правила
и ред за извършване на общественополезна
дейност и др.;
3. информация за изпълнение на критериите по ал. 3.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата „юридическо
лице с нестопанска цел, имащо отношение
към дейността на здравните медиатори на
нац иона лно ниво“ е юри ди ческо лице с
нестопанска цел, което съгласно своя учредителен акт има за цел повишаване знанията и уменията на здравните медиатори и
повишаване качеството на предоставяните
от тях услуги; има не по-малко от 10 години
опит в работата със здравни медиатори и има
членове – здравни медиатори, в не по-малко
от 50 % от общините в Република България.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Издадените до влизане в сила на наредбата сертификати от Министерството на
здравеопазването за премината обучителна
програма за здравен медиатор по проект
„Подобряване дост ъпа до здравни гри ж и
на ромски жени и деца в селски райони“,
PHARE 2001, и удостоверения от висши училища за следдипломно обучение за завършен
квалификационен курс „Здравен медиатор“
се считат за удостоверения за успешно преминато обучение по тази наредба.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 29, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.
Министър:
Костадин Ангелов
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Указания за попълване на отчета за дейността на здравния медиатор
I. Колони „Данни за лицето“ (1 – 5):
1. В колона „дата“ се записва датата.
Със знак Х се отбел язват данните по
следния начин:
2. „Нов индивидуален казус“ – записва
се всеки нов казус на здравния медиатор,
т.е. ако едно лице посети здравния медиатор
два или повече пъти по различни поводи,
но в рамките на един казус, в тази колона
се маркира с Х само първото посещение.
Показателят отчита броя на индивидуалните
казуси.
3. „Нов индивидуален клиент“ – отбелязва се с Х, когато лицето посещава здравния
медиатор за първи път. Показателят отчита
целевата група, с която работи здравният
медиатор.
4. „Код на лицето“ – записва се първата
буква от малкото име на лицето, година на
раждане, пол (М/Ж).
Пример: И93М (Иван е роден през 1993 г.
и е от мъжки пол).
Когат о ед но л и це посеща ва зд ра вн и я
медиат ор, но с два различни казуса (напр.
собствен и на родител/роднина), записват се
като два отделни казуса на две отделни лица.
Когато две или повече лица посещават
заедно здравния медиатор, но с различни
казуси, записват се като отделни казуси и/
или клиенти. Когато две или повече лица
посещават здравния медиатор по един и същ
казус, записват се заедно с два или повече
кода.
5. „Населено място“ – изписва се цялото
име на населеното място (или се съкращава), в което здравният медиатор извършва
дейността. В случаите, когато в населеното
място има два или повече квартала, в които
здравният медиатор работи, записва се и
името на квартала.
В следващите колони със знак Х се маркира всяка изпълнена дейност в рамките
на един казус. Ако дейности в рамките на
казус са изпълнявани в различни дни, те
се записват в съответния ден, но без да се
маркира с Х „Индивидуален казус“ и „Индивидуален клиент“.
II. Колон и „Съдейс т вие на ОП Л п ри
провеждане на“ (6 – 7):
Колоните за провеж дане на „планови
имунизации и имунизационни кампании“
(съответно деца/възрастни) и за провеждане
на „профилактични прегледи“ (съответно
деца/възрастни) се попълват в два случая:
1. Когато здравният медиатор е получил от
ОПЛ списък на лица, които трябва да издири
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и насочи към ОПЛ, тогава в съответната
колона се попълва броят на лицата от списъка – наклонена черта – броят на лицата,
които е издирил и насочил (напр. 10/8). Ако
е направил това, посещавайки квартала и
обхождайки адресите на лицата, поставя и
знак Х в колона „Патронаж в общността“.
2. Когато здравният медиатор издирва
едно лице, което ОПЛ има специфични затруднения да открие, попълва данните като
за индивидуален казус и поставя знак Х в
съответната колона.
III. Колона „Съдейс твие на РЗИ при
провеждане на“ (8):
Колоните за „провеж дане на планови
имунизации и имунизационни кампании“
(съответно деца/възрастни) се попълват в
два случая:
1. Когато РЗИ се свързва със здравния
медиатор със списък на лица, които здравният
медиатор трябва да издири и насочи към
ОПЛ, тогава в съответната колона се попълва броят на лицата от списъка – наклонена
черта – броят на лицата, които е издирил и
насочил (напр. 10/8). Ако е направил това,
посещавайки квартала и обхождайки адресите на лицата, поставя и знак Х в колона
„Патронаж в общността“.
2. Когато РЗИ организира и провежда имунизационна кампания, а здравният медиатор
оказва съдействие – тогава в съответната
колона се посочва броят на имунизираните
лица. В колона „Забележка“ се записва пос
тавената ваксина.
IV. Колона „Съдействие на лекари по
дентална медицина при“ (9):
1. Колона „осъществяване на дентални
профилактични и/или лечебни дейности“ се
попълва, когато:
1.1. здравният медиатор е получил от лекар
по дентална медицина списък на лица, които
трябва да издири и насочи към него – тогава
в колоната се попълва броят на лицата от
списъка – наклонена черта – броят на лицата, които е издирил и насочил (напр. 10/8); а
ако е направил това, посещавайки квартала
и обхождайки адресите на лицата, поставя
и знак Х в колона „Патронаж в общността“;
1.2. здравният медиатор е съдействал на
лице, което има право на профилактичен
преглед и/или необходимост от лечение да
получи достъп до лекар по дентална медицина – тогава, след като се попълнят данните
на лицето, в колоната се поставя знак Х.
2. Колона „изпълнение на профилактични
програми в областта на денталната медицина“ се попълва, когато здравният медиатор
е получил от лекар по дентална медицина
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списък на лица, които в изпълнение на профилактични национа лни или региона лни
програми в областта на денталната медицина
трябва да издири и насочи към него – тогава
в колоната се попълва броят на лицата от
списъка – наклонена черта – броят на лицата, които е издирил и насочил (напр. 10/8).
Ако е направил това, посещавайки квартала
и обхождайки адресите на лицата, поставя
и знак Х в колона „Патронаж в общността“.
V. Колони „Подпомагане на достъпа до
медицинска помощ“ (10 – 15):
1. В колона „консултация“ се поставя Х,
когато здравният медиатор споделя с жител
на населеното м ясто/к варта ла знание за
някаква здравна услуга; знание и съвет по
повод на здравен проблем; отговаря на какъвто и да е въпрос от компетентността на
здравните медиатори. Консултацията може
да бъде извършена навсякъде – в офиса на
здравния медиатор, в квартала, в дома.
Ако съдействието на здравния медиатор
приключва с подобно споделяне, възможно
е да не се попълват данните на клиента, а
само да се постави Х в тази колона или да
се запише броят на подобни консултации,
извършени през съответния ден.
Ако извършването на подобни консултации се случва при обхождане на квартала/
на целева група от квартала – поставя се Х
и в колона „Патронаж в общността“; ако е
обхождал квартала, за да консултира лица
от целева група – в колона „Забележка“ се
записва целевата група.
2. В колона „попълване на документи“
се поставя Х, когато здравният медиатор
попълва някакъв документ, отнасящ се до
здравна услуга. Възможно е да се постави
знак Х в тази колона, без да е извършена
консултация – напр. к лиент ът знае какво
трябва да направи, но не знае или не може
да попълни документите; възможно е попълването на документи да следва проведена
консултация – тогава и в двете колони се
поставя Х.
Когато попълването на документи е извършено в рамките на кампания за подаване
на документи и в съответния ден здравният
медиатор е съдействал на повече от един
човек за един и същ документ, то в колоната
не се записва Х, а в колона „Забележка“ се
записва за какво е кампанията/документът.
3. В колона „следване на процедури“ се поставя Х, когато здравният медиатор извършва
поредица от действия в една или няколко
институции. Възможно е да се постави знак
Х в тази колона, без да е извършена дейност
„попълване на документи“ и/или дейност
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„консултация“ – напр. клиентът знае какво
трябва да направи, попълнил е документите
си, но не е в състояние да извърши поредицата от последващи действия; т.е. здравният
медиатор действа от името на клиента.
4. Възможно е следването на процедури
да няма общо с попълване на документи
и консултации – напр. при съдействие за
прием в лечебно заведение за болнична помощ, специализиран преглед, поставяне на
спирала и други подобни – в такива случаи
се поставя Х и в колона „съпровождане до
здравни институции“.
5. В колона „възстановяване на здравноосигурителни права“ се поставя Х, когато
вследствие от предходни действия на здравния медиатор (консултация, попълване на
документи и/или съпровождане) клиентът
е възстановил здравноосиг у рителните си
права.
Ако не е постигната крайната цел – възстановяване на здравноосигурителни права,
се поставя Х в съответните колони в зависимост от конкретно извършената по повод
на казуса дейност от страна на здравния
медиатор, а в колона „Забележка“ се уточнява, че съответната/ите дейност/и е/са, за да
се възстановят здравноосигурителни права.
6. В колона „патрона ж в общност та“
здравният медиатор поставя Х, когато отчита
следните дейности в квартала: обхождане
и консултиране на хронично болни, многодетни семейства, млади майки, малолетни
бременни и родители, психично болни и самотно живеещи възрастни хора; издирване на
клиенти по списък по различни поводи – за
имунизации, профилактични прегледи, контролни прегледи, консултации, подготовка
на кампании, беседи и други мероприятия.
В колона „Забележка“ се уточнява поводът
за дейността.
Когато се извършват дейности по индивидуален казус, не се записва Х в колона
„патронаж в общността“.
VI. Колони „Дейности по промоция на
здравето – здравно-информационни кампании“ (16 – 19):
1. В колона „превенция на инфекциозни
заболявания; хигиена; хранене“ се поставя
знак Х, когато здравният медиатор организира
и провежда беседа за разясняване на ползата от ваксинопрофилактиката, рисковете
от ваксинопредотвратимите инфек циозни
заболявания и техните усложнения; вредите
от тютюнопушене, употребата на алкохол и
наркотични вещества; здравословно хранене;
хигиена.
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Ако здравният медиатор само организира
беседата, а експерти от РЗИ и/или друга институция изнасят беседата, поставя се и знак
Х в колона „съвместна работа с РЗИ и други
институции; участие в обучение, семинар“,
а в колона „Забележка“ се посочва с коя
институция е съвместната работа.
2. В колона „семейно планиране, сексуално и репродуктивно здраве“ се поставя знак
Х, когато здравният медиатор организира и
провежда беседа по проблемите на семейното
планиране, сексуалното и репродуктивното
здраве.
Ако здравният медиатор само организира
беседата, а експерти от РЗИ и/или друга институция изнасят беседата, поставя се и знак
Х в колона „съвместна работа с РЗИ и други
институции; участие в обучение, семинар“,
а в колона „Забележка“ се посочва с коя
институция е съвместната работа.
3. В колона „брой разпространени здравно-информационни материали“ се записва
броят на раздадените здравно-информационни материали, когато е проведена някаква беседа (т.е. поставен е знак Х в една от
предходните две колони), но е възможно
з д р а вн и я т мед и ат о р д а р а зп р о с т р а н я в а
здравно-информационни материали и при
обхождане на квартала – тогава се поставя
знак Х в колона „патронаж в общността“.
4. В колона „съвместна работа с РЗИ и
други институции; участие в обучение, семинар“ здравният медиатор поставя Х, когато
съвместно с инстит у ци я (РЗИ, у чилище,
детска градина, НПО) организира беседа;
когат о зд ра вн и я т мед иат ор у час т ва във
всякакъв вид обучения, семинари, срещи,
обмяна на опит, както и съвместна работа
с местни инстит у ции за подпомагане на
тяхната дейност. В колона „Забележка“ се
пояснява характерът на дейността.
VII. Колони „Дейности по решаване на
комплексни казуси“ (21 – 25):
Когато здравният казус на клиента предполага и дейности, обвързани със социален,
трудов или друг аспект, здравният медиатор
поставя знак Х и в съответните колони на
„Дейности по решаване на комплексни казуси“:
1. В колона „попълване на документи“
се поставя Х, когато здравният медиатор
попълва някакъв документ, отнасящ се до
социална услуга. Възможно е да се постави
знак Х в тази колона, без да е извършена
консултация – напр. к лиент ът знае какво
трябва да направи, но не знае или не може
да попълни документите; възможно е попъл-
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ването на документи да следва проведена
консултация – тогава и в двете колони се
поставя Х.
Когато попълването на документи е извършено в рамките на кампания за подаване
на документи и в съответния ден здравният
медиатор е съдействал на повече от един
човек за един и същ документ, то в колоната
не се записва Х, а в колона „Забележка“ се
записва за какво е кампанията/документът.
2. В колона „следване на процедури“ се поставя Х, когато здравният медиатор извършва
поредица от действия в една или няколко
институции. Възможно e да се постави знак
Х в тази колона, без да е извършена дейност
„попълване на документи“ и/или дейност
„консултация“ – напр. клиентът знае какво
трябва да направи, попълнил е документите
си, но не е в състояние да извърши поредицата от последващи действия; т.е. здравният
медиатор действа от името на клиента.
3. Възможно е следването на процедури
да няма общо с попълване на документи и
консултации – напр. при съдействие за заплащане от дирекция „Социално подпомагане“
на оказана болнична медицинска помощ, и
др. В такива случаи се поставя Х и в колона
„съпровождане до социални институции“.
4. В колона „патрона ж в общност та“
здравният медиатор поставя Х, когато отчита
следните дейности в квартала: обхождане и
консултиране по повод на интегрирани здравно-социални услуги. В колона „Забележка“
се уточнява поводът за дейността.
VIII. Когато здравният медиатор е в отпуска, в колона „дата“ записва периода от
… до …, а в колона „Забележка“ – вида на
отпуската.
IX. На базата на този формуляр здравн ият
медиатор изготвя месечен и шестмесечен
отчет.
1. На ред „Натрупване през месеца“ здравният медиатор сборува в съответната колона
и изписва с цифри общия брой за съответната
страница, като добавя натрупания резултат
от предишните страници от месеца. Така
всяка страница е актуален архив и отчита
общия брой на услугите в определен период
на месеца.
2. Ред „Месечен отчет“ се попълва на
последната страница за месеца. Въвеждат се
натрупаните резултати, които на последната
страница от месеца съвпадат с данните в
„Месечен отчет“.
За изготвяне на шестмесечния отчет се
сборуват данните от съответните месечни
отчети.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА

Наредба за изменение на Наредба № РД-04-01
от 2017 г. за регистъра на лицата, които
извършват дейности с дестилационни съоръжения (ДВ, бр. 89 от 2017 г.)

РЕШЕНИЕ № 283
от 6 август 2020 г.

§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Лицата, желаещи да извършват
внос, въвеждане на територията на страната,
производство, продажба, предоставяне или
предлагане на дестилационни съоръжения за
производство на етилов алкохол, дестилати
и спиртни напитки, подават заявление за регистрация с посочване на ЕИК по Закона за
търговския регистър или код по БУЛСТАТ,
или данни за търговска регистрация по национално законодателство и описание на дейностите, които ще се извършват с дестилационните
съоръжения.
(2) Лицата, регистрирани по законодателството на държава – членка на Европейския
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, освен заявлението по ал. 1 подават
и декларация по приложение № 2, че лицето:
1. не е обявено в несъстоятелност, съответно
не се намира в производство по обявяване в
несъстоятелност;
2. не е обявено в ликвидация.
(3) Заявлението и приложените към него
документи се съхраняват в Министерството
на икономиката.“
§ 2. Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 4, ал. 2
Д Е К Л А Р А Ц И Я
от
___________________________________________________
(имена на представляващия и наименование
на юридическото лице)

Представляваното от мен юридическо лице
не е обявено в несъстоятелност, не се намира
в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния
кодекс на Република България.
Дата: ........................................
Декларатор: ............................
гр./с. ........................................“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лъчезар Борисов
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за изменение и допълнение на Техническите
изисквания за работа на наземни мрежи,
позволяващи предоставяне на електронни
съобщителни услуги (приети с Решение № 2152
от 21.11.2012 г. на Комисията за регулиране
на съобщенията – обн., ДВ, бр. 101 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 51 от 2013 г., бр. 29 и бр. 75 от
2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 73
от 2018 г., бр. 75 от 2019 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране
на съобщенията реши:
§ 1. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
1.1. В т. 17 след думите „равна на“ се добавя „разликата между“, а думата „минус“ се
заменя с „и“.
1.2. В т. 24 думата „променят“ се заменя с
„регулират“ и думата „радиообстановката“ се
заменя с „радиосредата“.
1.3. В т. 25 след думите „неактивни антенни системи“ се добавя текстът „означаващи
базова станция и антенна система, при които
са налице един или повече антенни съединители, свързани към един или повече отделно
проектирани пасивни антенни елементи с
цел излъчване на радиовълни. Амплитудата и
фазата на сигналите към антенните елементи
не се регулират непрекъснато в зависимост от
краткосрочни промени в радиосредата.“
1.4. Създава се т. 29 със следното съдържание:
„29. EIRP/e.i.r.p. (Equivalent Isotropically
Radiated Power) e eквивалентна изотропно излъчвана мощност. Тя е равна на произведението на
мощността на входа на антената и усилването
на антената в дадена посока спрямо изотропна
антена (абсолютно или изотропно усилване).“
2. В § 2 се създават т. 15 и 16 със следното
съдържание:
„15. Решение за изпълнение (ЕС) 2020/590
на Комисията от 24 април 2020 г. за изменение на Решение (ЕС) 2019/784 във връзка
с актуализиране на съответните технически
условия, приложими за радиочестотната лента
24,25-27,5 GHz.
16. Решение за изпълнение (ЕС) 2020/636 на
Комисията от 8 май 2020 г. за изменение на Решение 2008/477/ЕО във връзка с актуализиране
на съответните технически условия, приложими
за радиочестотната лента 2500-2690 MHz.“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 4 в ред 13
„Позоваване“ след „СД ETSI TS/136 106“ се
добавят нови редове със следното съдържание:
„ETSI TS 138 101-1
ETSI TS 138 101-3
ETSI TS 138 104“.

Допустими честотни
планирания

Описание

Фиг. 1

(*) В многосекторна базова
станция граничната стойност
на излъчваната мощност се
60 dBm/5 MHz за клетка прилага за всеки един от отВ рамките на блока
68 dBm/5 MHz за антена
(*)
делните сектори.
Базова гранична стойност на мощността за базови
станции с non-AAS и AAS (2)
Максимална гранична Максимална гранична Граничните стойности за
Елемент
Радиочестотен
стойност за средната стойност за средната EIRP и за TRP са интегрирана ВЕМ
обхват
EIRP за една антена
TRP за една клетка ни за честотна лента с широпри non-AAS
при AAS (*)
чина 1 MHz.
(*) В многосекторна базова
Базова
Връзка в права посока с + 4 dBm/MHz
+ 5 dBm/MHz (***)
станция граничната стойност
линия
FDD;

Маска за границите на блоковете (BEM)
Гранична стойност на мощността в рамките на блока
за базови станции с non-AAS и AAS (1)
Гранична стойност на EIRP
Гранична стойност
Елемент на ВЕМ
при non-AAS
на TRP при AAS

Издаване на разрешение

В съответствие с приложената технология

Съгласно данните в таблицата по-долу

120 MHz дуплексно отстояние

FDD

базови станции

Предаване само в права посока: 2570-2620 МHz
Размерът на един блок е кратен на 5 MHz
В съответствие с приложената технология

крайни станции
базови станции

Коментар

FDD: ТX: 2500-2570 МHz и RX: 2620-2690 MHz
FDD: ТX: 2620-2690 MHz и RX: 2500-2570 МHz
TDD: 2570-2620 МHz

Подвижна и неподвижна
Наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
2500-2690 МHz

„Приложение № 7
към чл. 4

ДЪРЖАВЕН

11.

4.

Разпределение на каналите
Модулация/широчина на
5.
заеманата честотна лента
6. Посока/разделяне
Предавателна мощност/
7.
плътност на мощността
Достъп до канала и правила
8.
за заемането му
9. Разрешителен режим
Допълнителни съществени
10.
изисквания

Радиочестотна лента

3.

Параметър

Радиослужба
Приложение

1.
2.

№

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от наземни мрежи в обхват 2,6 GHz

§ 3. Приложение № 7 към чл. 4 се изменя и допълва така:
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Нормативна част

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 75

№

Параметър

(*) В многосекторна базова
станция граничната стойност
на излъчваната мощност се
прилага за всеки един от отделните сектори.
(**) Тази гранична стойност
се основава на допускането,
че излъчванията са от базова
станция на макроклетка. За

ВЕСТНИК

Преходна
зона

Елемент
на ВЕМ

– 52 dBm/MHz

на излъчваната мощност се
прилага за всеки един от отделните сектори.
(**) Въвеждането на FDD с
AAS не засяга условието за
предаване само в права посока за non-AAS/AAS.
(***) Когато се прилага за
защита на радиочестотния
спектър, използван за предаване в права посока, тази
гранична стойност се основава на допускането, че излъчването е от базова станция
на макроклетка. За точките
за безжичен достъп с малък
обхват (малки клетки) се
прилагат по-ниски гранични
стойности, с които да се избегне възникването на радиосмущения.
Максимална гранична стойност за средната EIRP за една
антена при non-AAS се прилага и по географските граници на страната, за базови
станции в ограничен блок с
ограничения за разполагане
на антените (антени, разположени в затворени помещения или антени с височина
под определена височина).

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Гранична стойност на мощността в преходната зона
за базови станции с non-AAS и AAS (3)
Максимална гранична Максимална гранична
стойност за средната стойност за средната
Радиочестотен обхват
EIRP за една антена
TRP за една клетка
при non-AAS
при AAS (*)
От – 5 до 0 MHz отсто- + 16 dBm/5 MHz (**) + 16 dBm/5 MHz (**)
яние от долната граница
на блока или от 0 до + 5
MHz отстояние от горната граница на блока

Честотите в радиоче- – 45 dBm/MHz
стотната лента 25002690 MHz, които не са
обхванати от определението в горния ред

блокове с TDD, синхронизирани с въпросния
блок с TDD;
блокове с TDD, използвани за предаване само
в права посока (**);
обхват 2615-2620 MHz

Описание

БРОЙ 75
С Т Р. 6 5

№

Параметър

Елемент на
ВЕМ

Радиочестотен
обхват

ДЪРЖАВЕН

Гранична стойност за Гранична стойност за (*) В многосекторна базова
EIRP за една антена
TRP за една клетка станция граничната стойност
при non-AAS
при AAS (*)
на излъчваната мощност се
прилага за всеки един от отделните сектори.
(**) Могат да се прилагат и
други методи за намаляване
В рамките Радиочестотен спектър
+ 25 dBm/5 MHz
+ 22 dBm/5 MHz (**) на радиосмущенията, за да се
на блока на ограничения блок
гарантират операции за обратна връзка без радиосмущения в съседни канали.

В случай на две съседни несинхронизирани мрежи с
TDD или на мрежа с TDD,
която е съседна на мрежа с
FDD, се прилага защитна
лента от поне 5 MHz или
ограничен блок от 5 MHz, за
който се прилагат по-ограничителни параметри за ВЕМ.
За съседни мрежи с FDD и
TDD ограниченият блок от
спектъра 2570-2575 MHz (освен в случаи на предаване
само в обратна посока в този
блок) се въвежда за всички
съседни конфигурации а) от
FDD-AAS към TDD-non-AAS
и б) от FDD-non-AAS към
TDD-AAS.

точките за безжичен достъп с
малък обхват (малки клетки)
се прилагат по-ниски гранични стойности, с които да се
избегне възникването на радиосмущения.
Не се прилагат преходни
зони за блокове с TDD, разпределени на други оператори, освен когато мрежите са
синхронизирани.
Преходни зони не се прилагат под 2500 MHz или над
2690 MHz.

Коментар
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Гранична стойност на мощността в рамките на блока за базови станции
с non-AAS и AAS за ограничен блок (4)

Описание

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 75

№

Параметър

От 2495 до 2500 MHz и от 2690 MHz
до 2695 MHz

От – 5 до 0 MHz отстояние от долната
граница на блока или от 0 до + 5 МHz
отстояние от горната граница на блока

Базова линия

Преходна зона

2690-2700 MHz

+ 3 dBm/10 MHz

Гранична стойност за TRP за една клетка

Максимална гранична стойност за средната EIRP
(включително при автоматично регулиране на мощността на предавателя)
+ 35 dBm/5 MHz

Елемент на
ВЕМ

В рамките на
блока

+ 31 dBm/5 MHz

Максимална гранична стойност за
средната TRP (включително при
автоматично регулиране на мощността на предавателя)

Гранични стойности на мощността в рамките на блока за крайни станции (7)

Допълнителна
базова линия

Радиочестотен
обхват

EIRP се използва за стационарни или неподвижно монтирани крайни станции, а
TRP – за подвижни или мигриращи крайни станции.

Тези гранични стойности на
мощността се прилагат за
намаляване на размера на
зоната за координация с RAS
в определени географски райони.

ДЪРЖАВЕН

Елемент на ВЕМ

Коментар

Максимална гранична Ограничения за разполагане
стойност за средната на антените съществува, коEIRP
гато антените са разположени в затворени помещения
– 22 dBm/MHz (*)
или са под определена височина.
(*) Максималната гранична
стойност за средната EIRP за
една антена по географските
граници на страната е съгласно (2).
– 6 dBm/5 MHz
Не се прилагат преходни
зони за блокове с TDD, разпределени на други оператори, освен когато мрежите са
синхронизирани.

Допълнителна базова гранична стойност на мощността за базови станции с FDD
и AAS по отношение на радиоастрономическата служба (6)

Радиочестотен обхват

Елемент на ВЕМ

Гранични стойности на мощността на ограничен блок за базови станции с non-AAS
и допълнителни ограничения за разполагането на антените (5)

Описание

БРОЙ 75
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 7

Параметър

EN
EN
EN
EN
EN

301
301
301
301
301

908-1
908-2
908-3
908-6
908-7

Електрическа защита на радиосъоръженията

За английска версия на стандартите: http://www.etsi.org

Коментар

Граничната стойност на мощността в рамките на блок се прилага към блок, разпределен на даден оператор. Базовата гранична стойност на мощността, въведена с цел
да се предпази радиочестотният спектър на други оператори в радиочестотната лента
2,6 GHz, и граничната стойност на мощността в преходните зони, която позволява
потискането на мощността чрез филтър от валидната в рамките на блока гранична
стойност до базовата гранична стойност, представляват извънблокови елементи на
мощността.
За non-AAS граничните стойности на мощността се прилагат за средната EIRP. За AAS
граничните стойности на мощността се прилагат за средната TRP (*). При измерването на средната EIRP или средната TRP се извършва усредняване по стойност за интервал от време и по честота за радиочестотната лента на измерване. По отношение

(*) TRP е мярка за мощността, която една антена действително излъчва. За изотропни антени EIRP и TRP съвпадат.

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в наХигиенни изисквания
селени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21; БДС EN 60950-22; БДС EN 60950-23

БДС EN 301 908-11
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-14
БДС EN 301 908-15
БДС EN 301 908-16
БДС EN 301 908-17
БДС EN 301 908-18
СД ETSI TS/136 101
СД ETSI TS/136 104
СД ETSI TS/136 106
ETSI TS 138 101-1
ETSI TS 138 101-3
ETSI TS 138 104
Други приложими стандарти

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Решение на Европейската комисия 2008/477/ЕО
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/636 на Европейската комисия
Решение ECC/DEC/(05)05

Описание

ДЪРЖАВЕН

15. Забележка

14. Номер на нотификацията

13. Позоваване

12. Планирани промени

№
68

Информативна част

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 75

№

Параметър

Коментар
(**) Действителната широчина на честотната лента на
измерване на измервателното оборудване, използвано за
съответствието, може да бъде
по-малка от широчината на
честотната лента на измерване, посочена в таблиците.

Описание

на времето усредняването за получаване на средната EIRP или TRP се извършва за
активните части на радиоимпулсите на сигнала и съответства на една-единствена
позиция на регулатора на мощността. По отношение на честотата усредняването
за получаване на средната EIRP или TRP се извършва за радиочестотната лента на
измерване, както е посочено в таблицата по-горе (**). По принцип, освен ако не е
посочено друго, граничните стойности на мощността за BEM съответстват на сумарната мощност, излъчвана от съответното устройство с включени всички предавателни антени, освен в случай на изискванията за базовата линия и преходната зона при
базови станции с non-AAS, които се определят поотделно за всяка антена.
За блок от спектъра, различен от ограничен честотен блок, BEM се образува, като се
комбинират (1), (2) и (3) така, че за гранична стойност на мощността за всяка честота
се приема по-високата измежду базовата гранична стойност и граничната стойност
в рамките на блока.
За ограничен блок от радиочестотния спектър BEM се образува, като се комбинират
(2) и (4) така, че за гранична стойност на мощността за всяка честота се приема повисоката измежду базовата гранична стойност и граничната стойност в рамките на
блока.
Тези технически параметри се прилагат като основен компонент на необходимите
условия за осигуряване на съвместимост, когато няма сключени двустранни или
многостранни споразумения между предприятия със съседни мрежи. Предприятията могат да прилагат и по-малко ограничителни параметри при условие, че те са
съгласувани между всички засегнати оператори на такива мрежи и при спазване
на техническите условия по отношение защитата на други услуги, приложения или
мрежи, както и задълженията, произтичащи от трансграничната координация. Радиосъоръженията, работещи в този обхват, могат да използват гранични стойности за
EIRP или TRP, различаващи се от посочените в таблицата, при условие че се прилагат подходящи методи за ограничаване на радиосмущенията, които са в съответствие
с Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизирането
на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара
на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО и предлагат поне такова
ниво на защита, което е еквивалентно на осигуряваното от съществените изисквания
на посочената директива.
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70
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Фиг. 1
Приложимата гранична стойност за BEM винаги е тази, която е непосредствено над съответното число (т.е. от 1 до 5):
1. Комбинирани елементи на BEM за FDD блок с non-AAS (т.е. над 2620 MHz) и предаване само в права посока в лента 2570-2620 MHz.
2. Комбинирани елементи на BEM за FDD блок с non-AAS и TDD мрежи (синхронизирани/несинхронизирани) в лента 2570-2620 MHz.
3. Комбинирани елементи на BEM за синхронизирани TDD блокове с non-AAS/блокове с предаване само в права посока.
4. Комбинирани елементи на BEM за несинхронизирани TDD блокове с non-AAS.

16. Примери за елементи на BEM на базова станция и гранични стойности на мощността за non-AAS
С Т Р.
БРОЙ 75

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

Достъп до канала и правила за заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Издаване на разрешение

TDD

Размерът на един блок е кратен на 200 MHz

GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

Радиочестотна лента

24,745
25,249
25,753
26,257
27,000

3.

–
–
–
–
–

Наземни мрежи, позволяващи предоставяне на безжични широколентови електронни съобщителни услуги

Приложение

2.
24,250
24,885
25,445
25,893
26,453

Подвижна и неподвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1.

№

Позволява се и по-малък размер на блок, съседен на блока, определен за друг ползвател – 50 MHz, 100 MHz или
150 MHz. Блокът следва винаги да е кратен на 10 MHz.

Коментар

5. Комбинирани елементи на BEM за синхронизирани TDD блокове с non-AAS/блокове с предаване само в права посока и ограничен
блок от спектъра в лента 2570-2620 MHz.“
§ 4. В приложение № 8 към чл. 4 в ред 13 „Позоваване“ редовете „БДС EN 301 908-19“ и „БДС EN 301 908-20“ се заличават и се добавят нови редове със следното съдържание:
„СД ETSI TS/136 101
СД ETSI TS/136 104
СД ETSI TS/136 106
ETSI TS 138 101-1
ETSI TS 138 101-3
ETSI TS 138 104“.
§ 5. Таблицата към приложение № 9 към чл. 4 се изменя и допълва така:
„

ДЪРЖАВЕН

Нормативна част
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Описание

Коментар

Маска за границите на блоковете (BEM)
Фиг. 5
Гранична стойност на мощността за преходна зона на базова станция за синхронизирана работа
Широчина на радиочестотната
Честотен обхват
Максимална TRP
лента на измерване
До 50 MHz под
12 dBm
50 MHz
или над блока
Гранична стойност на мощността за базова линия на базова станция за синхронизирана работа
Широчина на радиочестотнаЧестотен обхват
Максимална TRP
та лента на измерване
Базова линия е радиочестотен спектър, използван за
наземни безжични широколентови електронни съобщиБазова линия
4 dBm
50 MHz
телни услуги, без да включва
блока на съответния оператор и съответстващите преходни зони.
Гранична стойност на мощността за допълнителна базова линия
на базова станция
Широчина на радиочестотната
Честотен обхват
Максимална TRP
лента на измерване
За базови станции, въведени
– 33 dBW
200 MHz
в експлоатация преди 1 януари 2024 г.
23,6-24,0 GHz
За базови станции, въведени
– 39 dBW
200 MHz
в експлоатация след 1 януари
2024 г.
Допълнително условие, прилагано за външни базови станции с ААS
При разполагането на външни базови станции с ААS трябва да се гарантира, че
всяка антена предава нормално само когато основният сноп лъчи е насочен под
хоризонта и антената има възможност за механично насочване под хоризонта, с
изключение на случаите, когато базовата станция е само приемник.
Гранична стойност на мощността за допълнителна базова линия
на крайна станция
Широчина на радиочестотнаЧестотен обхват
Максимална TRP
та лента на измерване
За крайни станции, въведени
23,6-24,0 GHz
– 29 dBW
200 MHz
в експлоатация преди 1 януари 2024 г.

ДЪРЖАВЕН

Допустими честотни
планирания

Параметър
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11.

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
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Информативна част

Параметър
200 MHz

Тези технически параметри се прилагат като основен компонент на необходимите
условия, за да се гарантира съвместното съществуване на съседни безжични широколентови електронни съобщителни мрежи, ако липсват двустранни или многостранни споразумения между предприятията на тези съседни мрежи. Предприятията могат да прилагат и по-малко ограничителни параметри при условие, че
продължават да спазват техническите условия, приложими за защитата на други
услуги, приложения или мрежи, както и своите трансгранични задължения.
Несинхронизирана или полусинхронизирана работа на съседни мрежи е възможна
с географско разделяне.
Използването на радиочестотния спектър за комуникация с безпилотни летателни
апарати е ограничено до комуникационната връзка от крайната станция на борда
на безпилотния летателен апарат до базова станция на наземната безжична широколентова електронна съобщителна мрежа.

“

Електрическа защита на радиосъоръженията

За английска версия на стандартите: http://www.etsi.org

За крайни станции, въведени
в експлоатация след 1 януари
2024 г.

Коментар

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета
в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи Хигиенни изисквания
обекти

БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21; БДС EN 60950-22; БДС EN 60950-23

ETSI TS 138 101-2
ETSI TS 138 101-3
ETSI TS 138 104
Други приложими стандарти

Решение за изпълнение на Европейската комисия 2019/784/ЕС
Решение за изпълнение на Европейската комисия 2020/590/ЕС
ECC/DEC/(18)06
Доклад 68 (CEPTREP68)

– 35 dBW

Описание

ДЪРЖАВЕН

15. Забележка

14. Номер на нотификацията

13. Позоваване

12. Планирани промени

№
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С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

§ 6. В таблицата към приложение № 10
към чл. 5 се заличават редовете „БДС EN 301
908-19 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран
стандарт, покриващ съществените изисквания
на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 19:
Потребителски съоръжения (UE) за OFDMA
TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) TDD“ и
„БДС EN 301 908-20 Клетъчни мрежи за IMT.
Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива
2014/53/ЕС. Част 20: Базови станции (BS) за
OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM)
TDD“ и се добавят нови редове със следното
съдържание:

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

„
5G; NR; Радио-, предавателни и приETSI TS
емни потребителски съоръжения (UE);
138 101-1
Част 1: Обхват 1 Самостоятелна работа
5G; NR; Радио-, предавателни и приETSI TS
емни потребителски съоръжения (UE);
138 101-2
Част 2: Обхват 2 Самостоятелна работа
5G; NR; Радио-, предавателни и приETSI TS емни потребителски съоръжения (UE);
138 101-3 Част 3: Обхват 1 и Обхват 2 Съвместна
работа с други радиостанции
ETSI TS 5G; NR; Радио-, предавателна и приемна
138 104 базова станция (BS)

6131

“
Председател:
Иван Димитров
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-89
от 3 август 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-107364-19.11.2019 г.,
вх. № 09-107386 -19.11.2019 г., вх. № 09-96676 29.10.2019 г. и вх. № 09-107357-19.11.2019 г. от
СГКК – Велико Търново, и приложените към тях
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на:
I. С. Янтра, EKATTE 87453, община Горна
Оряховица, одобрени със Заповед № РД-18-865
от 8.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 87453.340.7:
площ: 427 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 87453.90.52: за
линии на релсов транспорт, собственост на ДП
„НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди
промяната: 128 702 кв. м, площ след промяната:
129 780 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.90.58:
изоставена орна земя, собственост на Кметство
Янтра, площ преди промяната: 12 753 кв. м, площ
след промяната: 12 594 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.90.65:
изоставена орна земя, собственост на Кметство
Янтра, площ преди промяната: 2785 кв. м, площ
след промяната: 2206 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.340.68:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 1860 кв. м, площ след промяната: 1092 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.90.1:
нива, собственост на Сашка Николова Кънева,
площ преди промяната: 2674 кв. м, площ след
промяната: 2484 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.90.40:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
13 860 кв. м, площ след промяната: 15 855 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.90.71:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 11 595 кв. м, площ след
промяната: 10 380 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87453.90.72:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 5739 кв. м, площ след
промяната: 5688 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.90.73:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 4351 кв. м, площ след
промяната: 3591 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.90.77:
за местен път, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 13 888 кв. м,
площ след промяната: 16 780 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.90.78:
за местен път, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 1026 кв. м,
площ след промяната: 967 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.90.115:
нива, собственост на Йордан Атанасов Попов,
площ преди промяната: 1301 кв. м, площ след
промяната: 1272 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.90.131:
нива, собственост на Йордан Атанасов Попов,
площ преди промяната: 949 кв. м, площ след
промяната: 731 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.90.336:
нива, собственост на Стоянка Енева Папункова,
площ преди промяната: 986 кв. м, площ след
промяната: 875 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.90.338:
нива, собственост на Костадин Димитров Димит
ров, Димитър Димитров Акълиев, Блага Димит
рова Тарапанова, Георги Димитров Акълиев,
Йорданка Димитрова Акълиева и Йонка Димит
рова Радева, площ преди промяната: 61 кв. м,
площ след промяната: 10 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.90.339:
нива, собственост на Костадин Димитров Димит
ров, Димитър Димитров Акълиев, Блага Димит
рова Тарапанова, Георги Димитров Акълиев,
Йорданка Димитрова Акълиева и Йонка Димит
рова Радева, площ преди промяната: 326 кв. м,
площ след промяната: 222 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.90.350:
нива, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 3011 кв. м, площ след
промяната: 2906 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.410.37:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 76 880 кв. м, площ след
промяната: 76 098 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.430.2:
скали, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 33 774 кв. м, площ след
промяната: 33 740 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.650.4:
широколистна гора, собственост на Димитър
Енев Узунов, площ преди промяната: 1000 кв. м,
площ след промяната: 995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.650.5:
широколистна гора, собственост на Димитър
Христ ов Кузманов, площ преди пром яната:
1000 кв. м, площ след промяната: 963 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.650.6:
широколистна гора, собственост на Иван Димит
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ров Пенов, площ преди промяната: 1200 кв. м,
площ след промяната: 1149 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.650.7:
широколистна гора, собственост на Цвята Костадинова Акълиева, площ преди промяната:
1400 кв. м, площ след промяната: 1342 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.650.8:
широколистна гора, собственост на Тодор Енев
Узунов, площ преди промяната: 1500 кв. м, площ
след промяната: 1459 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.650.9:
широколистна гора, собственост на Илия Първев
Тодоров, площ преди промяната: 3600 кв. м, площ
след промяната: 3478 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87453.650.10:
широколистна гора, собственост на ДАГ – Държавно горско стопанство, площ преди промяната:
47 866 кв. м, площ след промяната: 47 002 кв. м.
II. С. Крушето, EKATTE 40172, община Горна
Оряховица, одобрени със Заповед № РД-18-863
от 8.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 40172.520.24:
площ: 170 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Кметство Крушето;
поземлен имот с идентификатор 40172.530.46:
площ: 105 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Горна
Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 40172.530.47:
площ: 179 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Горна Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 40172.540.77:
площ: 116 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Горна
Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 40172.540.78:
площ: 710 кв. м, за местен път, собственост на
Община Горна Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 40172.540.79:
площ: 297 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Горна
Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 40172.540.80:
площ: 333 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Горна
Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 40172.1.11:
площ: 295 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 40172.1.12:
площ: 57 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 40172.760.290:
площ: 39 697 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на ДП „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 40172.260.37:
площ: 404 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 40172.520.203:
изоставена орна земя, собственост на Кметство
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Крушето, площ преди промяната: 641 кв. м, площ
след промяната: 311 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.530.107:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 4082 кв. м, площ след промяната: 3935 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.530.113:
напоителен канал, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 8356 кв. м,
площ след промяната: 8092 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.540.119:
за местен път, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 22 047 кв. м,
площ след промяната: 24 294 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.540.121:
изоставена орна земя, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 1450 кв. м,
площ след промяната: 1351 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.540.166:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 3722 кв. м, площ след промяната: 3552 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.540.167:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 2626 кв. м, площ след промяната: 360 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.540.176:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 244 кв. м, площ след
промяната: 57 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.540.204:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 463 кв. м, площ след
промяната: 290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.540.284:
язовир, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 15 561 кв. м, площ след
промяната: 15 039 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.1.223:
пасище, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 28 493 кв. м, площ след промяната:
28 141 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.450.222:
нива, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 8305 кв. м, площ след
промяната: 7841 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.260.35:
нива, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 3760 кв. м, площ след
промяната: 3635 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.260.44:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 1818 кв. м, площ след промяната: 648 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.260.106:
напоителен канал, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 1078 кв. м,
площ след промяната: 1046 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.270.26:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 5907 кв. м, площ след промяната: 5877 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 40172.270.105:
напоителен канал, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 5168 кв. м,
площ след промяната: 5138 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.290.30:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 4287 кв. м, площ след промяната: 3956 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.290.40:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 1799 кв. м, площ след промяната: 1192 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.300.40:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 3172 кв. м, площ след промяната: 2750 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.330.32:
нива, собственост на „Росица – 95“ ЗПК, площ
преди промяната: 9999 кв. м, площ след промяната: 9717 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.330.72:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 4712 кв. м, площ след промяната: 4702 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.330.104:
напоителен канал, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 4111 кв. м,
площ след промяната: 4088 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.330.139:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 2642 кв. м, площ след промяната: 2630 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.520.111:
за линии на релсов транспорт, собственост на ДП
„НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди
промяната: 11 743 кв. м, площ след промяната:
35 628 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.520.241:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 234 кв. м, площ след
промяната: 222 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.520.242:
за местен път, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 509 кв. м,
площ след промяната: 336 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40172.800.174:
напоителен канал, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 11 735 кв. м,
площ след промяната: 11 704 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 40172.450.98:
площ: 4750 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Горна
Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 40172.450.136:
площ: 20 249 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на ДП „НК „Железопътна
инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 40172.760.98:
площ: 1206 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Горна
Оряховица;
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поземлен имот с идентификатор 40172.760.136:
площ: 13 028 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на ДП „НК „Железопътна
инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 40172.470.111:
площ: 20 891 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на ДП „НК „Железопътна
инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 40172.520.240:
площ: 109 кв. м, пасище, собственост на Община
Горна Оряховица.
III. С. Паисий, EKATTE 55196, община Горна
Оряховица, одобрени със Заповед № РД-18-864
от 8.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 55196.7.34:
площ: 213 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Горна
Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 55196.7.35:
площ: 1079 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Горна
Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 55196.13.9:
площ: 2784 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Горна
Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 55196.68.24:
площ: 4327 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55196.87.1:
площ: 885 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55196.87.2:
площ: 7089 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55196.37.11:
площ: 974 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55196.37.12:
площ: 415 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55196.37.13:
площ: 924 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 55196.7.207:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 4579 кв. м, площ след промяната: 1143 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.7.226:
за местен път, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 18 949 кв. м,
площ след промяната: 18 310 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.62.10:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 297 кв. м, площ след промяната: 175 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 55196.65.2:
нива, собственост на Илиян Георгиев Илиев,
площ преди промяната: 9500 кв. м, площ след
промяната: 9215 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.66.1:
нива, собственост на Богомил Петков Канджев,
площ преди промяната: 10 603 кв. м, площ след
промяната: 9604 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.66.170:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 18 737 кв. м,
площ след промяната: 18 346 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.66.265:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 678 кв. м, площ след промяната: 640 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.67.1:
нива, собственост на Иван Цонев Маринов,
площ преди промяната: 20 899 кв. м, площ след
промяната: 17 278 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.67.176:
овраг, промойна, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 4098 кв. м,
площ след промяната: 3818 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.87.266:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 9571 кв. м, площ след промяната: 2016 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.87.271:
за местен път, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 31 246 кв. м,
площ след промяната: 32 236 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.16.7:
пасище, собственост на Тодора Денева Цанева,
площ преди промяната: 11 700 кв. м, площ след
промяната: 11 672 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.16.106:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 29 426 кв. м, площ след
промяната: 28 152 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.16.108:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 31 262 кв. м, площ след
промяната: 31 090 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.16.109:
друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 4352 кв. м, площ след
промяната: 4348 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.16.244:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 1063 кв. м, площ след промяната: 1042 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.16.290:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 1007 кв. м, площ след промяната: 991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.34.5:
нива, собственост на „Тива-I“ – ЕООД, площ
преди промяната: 6608 кв. м, площ след промяната: 6276 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.34.6:
нива, собственост на „Тива-I“ – ЕООД, площ
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преди промяната: 4602 кв. м, площ след промяната: 4104 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.34.7:
нива, собственост на Никола Георгиев Стойков,
площ преди промяната: 8995 кв. м, площ след
промяната: 8623 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.37.128:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 3637 кв. м, площ след промяната:
2961 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.37.288:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 4341 кв. м, площ след промяната: 2268 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.37.292:
за местен път, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 37 713 кв. м,
площ след промяната: 41 659 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.46.135:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 146 275 кв. м, площ след
промяната: 146 264 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.46.289:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 6529 кв. м, площ след промяната: 6512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.86.1:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 5023 кв. м, площ
след промяната: 4553 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.86.2:
пасище, собственост на Тодор Матеев Георгиев и
Стефка Златева Митова, площ преди промяната:
3191 кв. м, площ след промяната: 3020 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55196.86.3:
пасище, собственост на Петър Колев Цанев и
Илия Христов Марков, площ преди промяната:
3257 кв. м, площ след промяната: 3134 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-90
от 3 август 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-107414-19.11.2019 г.,
вх. № 09-96686-29.10.2019 г. и вх. № 09-10740319.11.2019 г. от СГКК – Велико Търново, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от
2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадаст
ралните регистри, и за отстраняване на явна
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фактическа грешка одобрявам изменението в
кадастралната карта и кадастралните регистри на:
I. С. Беляковец, EKATTE 03798, община Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-651
от 10.11.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 03798.21.1:
площ: 265 кв. м, пасище, собственост на Община
Велико Търново;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.346:
площ: 1796 кв. м, за животновъден комплекс,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.347:
площ: 1225 кв. м, за животновъден комплекс,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.348:
площ: 851 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.349:
площ: 1153 кв. м, за животновъден комплекс,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.350:
площ: 504 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.351:
площ: 596 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.352:
площ: 258 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.353:
площ: 241 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.354:
площ: 312 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.355:
площ: 551 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.356:
площ: 597 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.357:
площ: 423 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.358:
площ: 467 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.359:
площ: 890 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.360:
площ: 642 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.361:
площ: 1225 кв. м, за животновъден комплекс,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.362:
площ: 812 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.363:
площ: 956 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 03798.23.364:
площ: 2388 кв. м, за животновъден комплекс,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.365:
площ: 987 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.366:
площ: 340 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.367:
площ: 854 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.368:
площ: 930 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.369:
площ: 1009 кв. м, за животновъден комплекс,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.370:
площ: 1346 кв. м, за животновъден комплекс,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.371:
площ: 615 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.372:
площ: 751 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.373:
площ: 1505 кв. м, за животновъден комплекс,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.374:
площ: 1117 кв. м, за животновъден комплекс,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.375:
площ: 8118 кв. м, за животновъден комплекс,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.376:
площ: 981 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.377:
площ: 424 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.378:
площ: 372 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.379:
площ: 1108 кв. м, за животновъден комплекс,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.380:
площ: 449 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.381:
площ: 835 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.382:
площ: 611 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.383:
площ: 971 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.384:
площ: 351 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.385:
площ: 1430 кв. м, за животновъден комплекс,
няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 03798.23.386:
площ: 500 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.387:
площ: 351 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.388:
площ: 620 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.389:
площ: 596 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.390:
площ: 337 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.391:
площ: 417 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.392:
площ: 429 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.393:
площ: 558 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.394:
площ: 439 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.395:
площ: 260 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.396:
площ: 747 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.397:
площ: 1476 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.398:
площ: 624 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.399:
площ: 1074 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.400:
площ: 766 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.401:
площ: 1129 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.402:
площ: 167 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.403:
площ: 288 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.404:
площ: 451 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.405:
площ: 4503 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.406:
площ: 7875 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.407:
площ: 884 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 03798.23.408:
площ: 766 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.409:
площ: 753 кв. м, за животновъден комплекс, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.346.1: площ:
665 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.346.2: площ:
25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.347.1: площ:
58 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.347.2: площ:
29 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.347.3: площ:
265 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.347.4: площ:
100 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.347.5: площ:
10 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.347.6: площ:
90 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.347.7: площ:
27 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.348.1: площ:
281 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.348.2: площ:
23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.350.1: площ:
183 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.350.2: площ:
276 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.351.1: площ:
651 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.352.1: площ:
266 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.353.1: площ:
241 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.354.1: площ:
24 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.354.2: площ:
26 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.355.1: площ:
46 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.355.2: площ:
37 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 03798.23.356.1: площ:
50 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.357.1: площ:
149 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.357.2: площ:
73 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.358.1: площ:
117 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.358.2: площ:
32 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.359.1: площ:
202 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.359.2: площ:
174 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.360.1: площ:
179 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.360.2: площ:
62 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.361.1: площ:
489 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.362.1: площ:
443 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.362.2: площ:
29 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.362.3: площ:
23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.363.1: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.363.2: площ:
164 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.363.3: площ:
20 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.364.1: площ:
93 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.365.1: площ:
577 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.366.1: площ:
96 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.366.2: площ:
32 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.367.1: площ:
137 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.367.2: площ:
45 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

сграда с идентификатор 03798.23.368.1: площ:
337 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.368.2: площ:
14 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.368.3: площ:
66 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.368.4: площ:
7 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.368.5: площ:
64 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.368.6: площ:
163 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.370.1: площ:
613 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.370.2: площ:
94 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.371.1: площ:
109 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.371.2: площ:
56 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.372.1: площ:
66 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.373.1: площ:
422 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.373.2: площ:
329 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.373.3: площ:
27 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.373.4: площ:
38 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.374.1: площ:
53 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.374.2: площ:
299 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.374.3: площ:
168 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.374.4: площ:
49 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.375.1: площ:
415 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.375.2: площ:
824 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.375.3: площ:
638 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
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сграда с идентификатор 03798.23.376.1: площ:
22 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.379.1: площ:
70 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.381.1: площ:
38 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.381.2: площ:
73 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.381.3: площ:
63 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.382.1: площ:
193 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.382.2: площ:
34 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.383.1: площ:
50 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.383.2: площ:
88 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.383.3: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.383.4: площ:
63 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.383.5: площ:
53 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.384.1: площ:
142 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.385.1: площ:
348 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.385.2: площ:
60 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.385.3: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.385.4: площ:
10 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.385.5: площ:
30 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.385.6: площ:
11 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.385.7: площ:
15 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.386.1: площ:
116 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.387.1: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 03798.23.387.2: площ:
34 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.387.3: площ:
39 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.390.1: площ:
22 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.391.1: площ:
176 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.392.1: площ:
689 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.393.1: площ:
46 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.393.2: площ:
18 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.393.3: площ:
32 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.393.4: площ:
38 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.394.1: площ:
66 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.395.1: площ:
124 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.396.1: площ:
433 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.396.2: площ:
84 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.396.3: площ:
77 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.406.1: площ:
47 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.406.2: площ:
46 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.406.3: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.406.4: площ:
40 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.23.408.1: площ:
351 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03798.16.7.1: площ:
50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03798.14.13.1: площ:
10 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.14.305.1: площ:
17 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 03798.14.119.1: площ:
11 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.17.2.1: площ:
51 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03798.89.105.1: площ:
126 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 03798.89.105.2: площ:
59 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 03798.13.161:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 3472 кв. м, площ след промяната: 3453 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.21.197:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново, площ преди промяната: 1365 кв. м, площ
след промяната: 1674 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.21.316:
пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 730 кв. м, площ след
промяната: 333 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.21.449:
нива, собственост на Игнат Колев Йорданов и
Руска Кръстева Свирчева, площ преди промяната: 2287 кв. м, площ след промяната: 2112 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.22.34:
нива, собственост на Съби Драганов Балъков,
площ преди промяната: 3016 кв. м, площ след
промяната: 2991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.22.35:
нива, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 1025 кв. м, площ след
промяната: 983 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.22.197:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново, площ преди промяната: 12 554 кв. м,
площ след промяната: 12 641 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.202:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 516 кв. м, площ след промяната: 736 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.207:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 56 639 кв. м, площ след
промяната: 56 601 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.23.345:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 4258 кв. м, площ след
промяната: 4039 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.65.76:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 5244 кв. м, площ след промяната: 5229 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.11.1:
нива, собственост на Иван Христов Монов, площ
преди промяната: 3748 кв. м, площ след промяната: 3691 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03798.11.2:
нива, собственост на Тодор Николов Антонов,
площ преди промяната: 3950 кв. м, площ след
промяната: 3929 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.11.3:
нива, собственост на Атанаса Панайотова Здравкова, площ преди промяната: 3388 кв. м, площ
след промяната: 3239 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.11.29:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 27 181 кв. м, площ след
промяната: 24 816 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.12.1:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 9813 кв. м, площ след
промяната: 9685 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.12.68:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 8413 кв. м, площ след промяната: 9722 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.12.70:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 74 185 кв. м, площ след
промяната: 74 961 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.12.150:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 3255 кв. м, площ след промяната: 3243 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.19.149:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 274 725 кв. м, площ след
промяната: 274 012 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.24.2:
нива, собственост на Петър Йовчев Момински,
площ преди промяната: 2500 кв. м, площ след
промяната: 2459 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.24.3:
нива, собственост на Младен Димитров Маринов,
площ преди промяната: 2200 кв. м, площ след
промяната: 2146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.53.24:
нива, собственост на „ЛРД Сокол 1884 – Велико
Търново“, площ преди промяната: 2998 кв. м,
площ след промяната: 2924 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.53.40:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 3990 кв. м, площ след промяната: 3955 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.55.102:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 1896 кв. м, площ след
промяната: 1892 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.55.103:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 3497 кв. м, площ след промяната: 3396 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.56.65:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 51 327 кв. м, площ след
промяната: 51 191 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.56.66:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
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Община Велико Търново, площ преди промяната:
24 403 кв. м, площ след промяната: 24 333 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.89.105:
пасище, собственост на държавата – МО, площ
преди промяната: 8 038 363 кв. м, площ след
промяната: 8 036 059 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.89.106:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново, площ преди промяната: 22 173 кв. м,
площ след промяната: 26 353 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.60.1:
нива, собственост на Златко Иванов Златев,
площ преди промяната: 2001 кв. м, площ след
промяната: 1962 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.60.3:
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД,
площ преди промяната: 4600 кв. м, площ след
промяната: 4566 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.62.3:
нива, собственост на Иван Йовчев Караиванов,
площ преди промяната: 4800 кв. м, площ след
промяната: 4623 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.62.10:
нива, собственост на „Кармако холдинг“ – АД,
площ преди промяната: 1998 кв. м, площ след
промяната: 1934 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.62.57:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 3383 кв. м, площ след промяната: 3255 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.62.64:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 723 кв. м, площ след промяната: 703 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.62.68:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 10 965 кв. м, площ след промяната: 11 596 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03798.62.341:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 9908 кв. м, площ след
промяната: 9740 кв. м;
сграда с идентификатор 03798.21.438.1: вилна
сграда – еднофамилна, собственост на Георги
Йорданов Георгиев и Павлин Дечев Парашкевов, площ преди промяната: 28 кв. м, площ след
промяната: 39 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 03798.23.205:
площ: 66 946 кв. м, за друг вид производствен,
складов обект, собственост на държавата.
II. С. Леденик, EKATTE 43253, община Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-604
от 1.11.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 43253.29.2:
площ: 52 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
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поземлен имот с идентификатор 43253.201.6:
площ: 298 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 43253.201.7:
площ: 990 кв. м, дере, собственост на Община
Велико Търново;
поземлен имот с идентификатор 43253.350.10:
площ: 2981 кв. м, деградирала орна земя, собственост на Община Велико Търново;
поземлен имот с идентификатор 43253.350.11:
площ: 58 кв. м, деградирала орна земя, собственост на Община Велико Търново;
сграда с идентификатор 43253.30.202.5: площ:
126 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 43253.30.202.6: площ:
105 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 43253.30.202.7: площ:
27 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 43253.30.202.8: площ:
60 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 43253.27.27.1: площ:
228 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 43253.354.1.1: площ:
42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 43253.29.1.1: площ:
25 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 43253.341.347.1: площ:
129 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 43253.341.347.2: площ:
23 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 43253.341.347.3: площ:
7 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 43253.341.389.1: площ:
42 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 43253.341.204.1: площ:
283 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 43253.105.2.1: площ:
29 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 43253.27.12:
нива, собственост на Милен Димитров Цеков,
площ преди промяната: 500 кв. м, площ след
промяната: 480 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.29.856:
дере, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 879 кв. м, площ след
промяната: 848 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.201.335:
дере, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 42 582 кв. м, площ след
промяната: 41 294 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 43253.18.9:
нива, собственост на Иван Георгиев Атанасов,
площ преди промяната: 7598 кв. м, площ след
промяната: 7347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.18.10:
нива, собственост на Минка Кънчева Минчева,
площ преди промяната: 7099 кв. м, площ след
промяната: 6940 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.18.12:
н и ва, собс т венос т на „ А д ва нс Терафон д“ –
АДСИЦ, площ преди промяната: 3001 кв. м, площ
след промяната: 2985 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.18.32:
нива, собственост на Иван Николов Армянов,
площ преди промяната: 3394 кв. м, площ след
промяната: 3338 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.18.33:
нива, собственост на Станчо Николов Армянов и
Иван Николов Армянов, площ преди промяната:
3000 кв. м, площ след промяната: 2933 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.20.4:
нива, собственост на Антон Иванов Танев, площ
преди промяната: 9986 кв. м, площ след промяната: 9677 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.20.23:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 2344 кв. м, площ след промяната: 2328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.21.26:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 5398 кв. м, площ след промяната: 2603 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.21.135: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата – МТС, площ преди промяната:
233 670 кв. м, площ след промяната: 240 524 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.22.3:
деградирала орна земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 5967 кв. м,
площ след промяната: 5506 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.22.4: за
друг вид производствен, складов обект, собственост на „Имотстрой ВТ“ – ЕООД, площ преди
промяната: 39 377 кв. м, площ след промяната:
38 372 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.22.6:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново, площ преди промяната: 8146 кв. м, площ
след промяната: 8900 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.86.282:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 5493 кв. м, площ след промяната: 5459 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.86.869:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/
ДДС, площ преди промяната: 4609 кв. м, площ
след промяната: 3768 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.88.21:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 2740 кв. м, площ след промяната: 2024 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.205.231:
за местен път, собственост на Община Велико
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Търново, площ преди промяната: 2490 кв. м, площ
след промяната: 3185 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.205.241:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 10 159 кв. м, площ след
промяната: 9487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.205.242:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 1198 кв. м, площ след промяната: 1174 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.210.47:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/
ДДС, площ преди промяната: 38 608 кв. м, площ
след промяната: 37 728 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.210.147:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново, площ преди промяната: 7872 кв. м, площ
след промяната: 7982 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.225.26:
изоставено трайно насаждение, стопанисва общината, площ преди промяната: 4460 кв. м, площ
след промяната: 4350 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.225.27:
изоставено трайно насаждение, стопанисва общината, площ преди промяната: 1274 кв. м, площ
след промяната: 837 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.225.28:
изоставено трайно насаждение, собственост на
Тодор Пенчев Деведжиев, площ преди промяната:
700 кв. м, площ след промяната: 642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.225.29:
изоставено трайно насаждение, стопанисва общината, площ преди промяната: 1526 кв. м, площ
след промяната: 1377 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.225.30:
изоставено трайно насаждение, стопанисва общината, площ преди промяната: 956 кв. м, площ
след промяната: 886 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.350.5:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново, площ преди промяната: 4283 кв. м, площ
след промяната: 6346 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43253.350.9:
деградирала орна земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната:
52 117 кв. м, площ след промяната: 47 727 кв. м.
III. С. Присово, EKATTE 58459, общ. Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-715
от 17.11.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 58459.10.56:
площ: 4026 кв. м, за линии на релсов транспорт,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58459.10.57:
площ: 509 кв. м, за линии на релсов транспорт,
няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 58459.10.31:
за машиностроителната и машинообработващата
промишленост, собственост на държавата – МО,
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площ преди промяната: 1 439 508 кв. м, площ
след промяната: 1 436 294 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58459.10.52:
за машиностроителната и машинообработващата
промишленост, собственост на „Терем – Ивайло“ – ЕООД, Вел и ко Търново, п лощ п ред и
промяната: 36 300 кв. м, площ след промяната:
34 980 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

6039

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-91
от 3 август 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление № 09-108819-21.11.2019 г. от
СГКК – Сливен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Боринци, EKATTE
05480, община Котел, одобрени със Заповед
№ РД-18-1588 от 12.09.2018 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 05480.74.368:
площ: 385 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 05480.74.369:
площ: 3603 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 05480.80.406:
площ: 103 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 05480.80.407:
площ: 964 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.333:
площ: 63 824 кв. м, за местен път, собственост
на Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.334:
площ: 833 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.335:
площ: 221 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.336:
площ: 105 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 05480.83.337:
площ: 269 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.338:
площ: 546 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.339:
площ: 1035 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.340:
площ: 1798 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.341:
площ: 157 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.343:
площ: 1604 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.345:
площ: 228 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05480.99.378:
площ: 2701 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 05480.70.388:
площ: 15 615 кв. м, за местен път, собственост
на Община Котел.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 05480.37.118:
дере, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди
промяната: 76 677 кв. м, площ след промяната:
76 629 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.47.26:
ливада, собственост на „Фонд за дивата флора
и фауна“, площ преди промяната: 11 994 кв. м,
площ след промяната: 11 920 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.47.28:
пасище, собственост на Христо Анастасов Колев,
площ преди промяната: 14 953 кв. м, площ след
промяната: 14 410 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.47.30:
ливада, собственост на Радина Михайлова Георгиева и Георги Димитров Георгиев, площ преди
промяната: 1100 кв. м, площ след промяната:
698 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.47.31:
ливада, собственост на Кирчо Георгиев Анастасов,
площ преди промяната: 1003 кв. м, площ след
промяната: 911 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.47.301:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 466 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.52.23:
ливада, собственост на Иван Василев Стоицов,
площ преди промяната: 378 кв. м, площ след
промяната: 348 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 05480.52.24:
ливада, собственост на Георги Димитров Георгиев, площ преди промяната: 467 кв. м, площ след
промяната: 390 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.52.25:
пасище, собственост на Христо Анастасов Колев,
площ преди промяната: 11 154 кв. м, площ след
промяната: 10 970 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.56.83:
дере, собственост на Община Котел, площ преди
промяната: 2622 кв. м, площ след промяната:
1248 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.59.1:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3801 кв. м, площ след промяната:
3241 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.59.2:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2001 кв. м, площ след промяната: 1652 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.59.3:
ливада, собственост на Стефан Димов Димов,
площ преди промяната: 2997 кв. м, площ след
промяната: 2704 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.59.6:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1757 кв. м, площ след промяната: 1545 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.59.9:
ливада, собственост на Георги Димитров Георгиев
и Георги Христов Захариев, площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след промяната: 4400 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.59.10:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2481 кв. м, площ след промяната:
2004 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.59.60:
дере, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 288 кв. м, площ след промяната:
228 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.59.331:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Котел, площ преди промяната: 94 кв. м, площ след промяната: 87 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.59.339: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
1372 кв. м, площ след промяната: 1320 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.60.1: друг
вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 28 878 кв. м,
площ след промяната: 28 766 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.60.13:
ливада, собственост на Станимир Ангелов Стоев,
площ преди промяната: 40 240 кв. м, площ след
промяната: 39 596 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.60.14:
ливада, собственост на Стою Иванов Дончев,
площ преди промяната: 32 024 кв. м, площ след
промяната: 30 365 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.60.21:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6330 кв. м, площ след промяната: 6183 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.60.235:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2151 кв. м, площ след промяната: 1799 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 05480.60.337:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 171 кв. м, площ след промяната: 146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.60.420:
пасище, собственост на Община Котел, площ
преди промяната: 274 кв. м, площ след промяната: 243 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.61.25:
друг вид земеделска земя, собственост на неустановен собственик, площ преди промяната:
530 кв. м, площ след промяната: 419 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.61.26:
ливада, собственост на Йордан Михайлов Михайловски, Христо Михайлов Михайловски и
Цветелин Йорданов Михайловски, площ преди
промяната: 1833 кв. м, площ след промяната:
1402 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.61.27:
друг вид земеделска земя, собственост на неустановен собственик, площ преди промяната:
1748 кв. м, площ след промяната: 1708 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.61.29:
неизползвана нива (угар, орница), собственост на
Дахил Зюхтиев Адемов, площ преди промяната:
8008 кв. м, площ след промяната: 7991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.61.31:
друг вид земеделска земя, собственост на неустановен собственик, площ преди промяната:
973 кв. м, площ след промяната: 962 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.61.32:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 398 кв. м, площ след промяната: 230 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.61.33:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1023 кв. м, площ след промяната: 930 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.61.231: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
1138 кв. м, площ след промяната: 1090 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.62.6: друг
вид земеделска земя, собственост на неустановен
собственик, площ преди промяната: 11 093 кв. м,
площ след промяната: 9975 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.62.11:
дере, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди
промяната: 30 458 кв. м, площ след промяната:
30 377 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.62.85:
дере, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди
промяната: 33 073 кв. м, площ след промяната:
32 864 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.62.237: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
2315 кв. м, площ след промяната: 2279 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.74.75:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 41 425 кв. м,
площ след промяната: 41 391 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.74.309: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
2795 кв. м, площ след промяната: 2782 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.75.310: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
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ност на Община Котел, площ преди промяната:
2350 кв. м, площ след промяната: 1968 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.78.335: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
7900 кв. м, площ след промяната: 7662 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.80.12:
ливада, собственост на Стоян Добрев Петров,
площ преди промяната: 15 495 кв. м, площ след
промяната: 15 442 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.80.67:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 11 979 кв. м,
площ след промяната: 11 953 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.82.1:
ливада, собственост на Георги Стефанов Георгиев,
площ преди промяната: 1998 кв. м, площ след
промяната: 1891 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.82.2:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4156 кв. м, площ след промяната: 4035 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.82.7:
нива, собственост на Михал Стоев Шопов, площ
преди промяната: 1389 кв. м, площ след промяната: 1078 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.82.8:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1550 кв. м, площ след промяната: 1476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.82.67:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 7167 кв. м,
площ след промяната: 7121 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.82.240:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 920 кв. м, площ след промяната: 425 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.4:
ливада, собственост на Калинка Николаева
Стефанова, площ преди промяната: 3000 кв. м,
площ след промяната: 2892 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.6:
нива, собственост на Михал Стоев Шопов, площ
преди промяната: 18 099 кв. м, площ след промяната: 17 910 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.7:
ливада, собственост на Георги Стефанов Георгиев,
площ преди промяната: 1998 кв. м, площ след
промяната: 1915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.8:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 942 кв. м, площ след промяната: 394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.9:
ливада, собственост на Борис Михалев Стоев
Шопов, площ преди промяната: 10 999 кв. м,
площ след промяната: 10 592 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.10:
ливада, собственост на Георги Стефанов Георгиев,
площ преди промяната: 10 995 кв. м, площ след
промяната: 10 189 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.67:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 5944 кв. м,
площ след промяната: 5743 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.242:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
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ственост на Община Котел, площ преди промяната: 439 кв. м, площ след промяната: 431 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.40.12:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4181 кв. м, площ след промяната: 3836 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.40.168: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
1420 кв. м, площ след промяната: 1416 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.99.377:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Котел, площ преди промяната: 564 кв. м, площ след промяната: 14 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.69.22:
пасище, собственост на Стефан Димов Димов,
площ преди промяната: 14 492 кв. м, площ след
промяната: 14 328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.69.23:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3326 кв. м, площ след промяната:
3306 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.69.24:
ливада, собственост на Нели Михайлова Георгиева, площ преди промяната: 2795 кв. м, площ
след промяната: 2682 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.69.62: за
животновъдна ферма, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 1520 кв. м, площ след
промяната: 1493 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.70.3:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 22 788 кв. м, площ след промяната:
20 299 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05480.70.361: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
2183 кв. м, площ след промяната: 2181 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 05480.74.302:
площ: 4502 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 05480.80.234:
площ: 1466 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.239:
площ: 2034 кв. м, за местен път, собственост на
Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.247:
площ: 22 487 кв. м, за местен път, собственост
на Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.248:
площ: 2438 кв. м, за местен път, собственост на
Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.291:
площ: 16 023 кв. м, за местен път, собственост
на Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 05480.83.332:
площ: 11 667 кв. м, за местен път, собственост
на Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 05480.99.292:
площ: 321 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 05480.99.299:
площ: 1482 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Котел;
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поземлен имот с идентификатор 05480.70.381:
площ: 6652 кв. м, за местен път, собственост на
Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 05480.70.384:
площ: 4632 кв. м, за местен път, собственост на
Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 05480.70.385:
площ: 1516 кв. м, за местен път, собственост на
Община Котел.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

6040

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 239
от 21 юли 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136,
ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ одобрява проекта за изменение на
ОУП на община „Марица“, касаещо разширение
на структурна единица 196-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/
зона), включващо поземлени имоти с идентификатори № 78080.135.1 – частна собственост, и
№ 78080.140.11 – общински път, по кадастралната
карта на с. Царацово, местност Ганеви брести,
община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложения проект с площ и регистър с координати
на граничните точки по приложената ситуация.

6142

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 240
от 21 юли 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136,
ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ одобрява проекта за изменение на ОУП
на община „Марица“, касаещо разширение на
структурна единица 181-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона), включващо поземлен имот с идентификатор № 78080.113.4 – частна
собственост, по кадастралната карта на с. Царацово, местност Блатото, община „Марица“, област
Пловдив, съгласно приложения проект с площ и
регистър с координати на граничните точки по
приложената ситуация.

6143

Председател:
Г. Трендафилова
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ОА-120
от 3 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 (ПЗРЗСПЗЗ),
чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Заповед № ОА-445 от 30.11.2005 г.
на областния управител на Софийска област,
указания на Решение № 68 от 7.03.2008 г. на Софийския окръжен съд по адм. дело № 211/2006 г.,
потвърдено и влязло в сила с Решение № 16102
от 28.12.2009 г. на ВАС на Република България,
влязло в сила Решение № 291 от 18.12.2019 г. по
гр. дело № 343 по описа за 2019 г. на Районния
съд – Ихтиман, ІІІ състав, във връзка със Заповед
№ ОА-8 от 9.01.2019 г. на областния управител
на Софийска област одобрявам план на новообразуваните имоти на земи по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ
за имоти 18561.450.13 и 18561.450.14, местност
Телевизионна кула, с. Горна Василица, община
Костенец, Софийска област.
Жалби срещу заповедта могат да се подават в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на Софийска
област пред А дминистративния съд – София
област.

6132

За областен управител:
Н. Николов

4. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС65 от 18.08.2020 г. за строеж: „Реконструкция
на сгради с идентификатори 10135.1510.10.53,
10135.1510.10.54 и 10135.1510.10.55 по КК и КР на
гр. Варна в рамките на съществуващия обем“,
намиращ се в поземлен имот с идентификатор
10135.1510.10 по КККР на гр. Варна, пристанище
Варна-изток, район „Одесос“, гр. Варна, община
Варна, област Варна, с поетапно изграждане: етап
1: реконструкция на магазия № 3 (с идентификатор 10135.1510.10.53) и монтаж на инсталации
по чл. 14, ал. 1 от ЗУТ; етап 2: реконструкция на
магазия № 2 (с идентификатори 10135.1510.10.54
и 10135.1510.10.55). На основание чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
6180
944. – Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси
за: професори по: професионално направление
3.6. Право, научна специалност „Гражданско и
семейно право“ – един; професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за
културата, научна специалност „Социология“
(социология на пазара) – един; доценти по: професионално направление 3.8. Икономика, научна

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

специалност „Управление на конкурентоспособността“ – един; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление“ (бизнес информационни системи и
иновации) – един; професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализи на стопанската дейност“ (финансово счетоводство) – един;
професионално направление 7.6. Спорт, научна
специалност „Спорт“ (волейбол) – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Икономика и управление“ (транспортно предприемачество) – един; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Икономика и управление“ (икономика и управление на енергетиката) – един; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Икономика и организация на труда“ (индустриални отношения и здравословни и безопасни
условия на труд) – един; главни асистенти по:
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Икономика и управление“
(икономика на отбраната, икономически анализ
и планиране в отбраната и сигурността) – един;
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Световно стопанство и
МИО“ – един; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление“ – един; професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното производство“ – един; професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (телевизионна журналистика, медии и
политика) – един; професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност“ (банково счетоводство и счетоводство
в публичния сектор) – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Икономика и управление“ (контролинг на разходите и финансиране на бизнеса) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в дирекция
„Наука“, сектор „Научни съвети и конкурси“
при УНСС – София, каб. 2038, тел. 02/81-95-390.
6154
16. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 343 на
СОС по протокол № 18 от 23.07.2020 г. е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизиратната територия за обект: „Водоснабдяване на с. Владая“ – ПС „Владая“, Тласкател ∅ 200 ПЕВП от ПС „Владая“ до резервоар
„Владая“, Главен клон І в участъка от резервоар
„Владая“ до кръстовището на ул. Витошки гранит
и ул. Жълта вода – ∅ 250 ПЕВП, с. Владая, с
трасе през ПИ с идентификатори 11394.4266.240,
11394.4266.393, 11394.4266.396, 11394.4266.397 и
11394.4266.398 по КККР на с. Владая и определяне на сервитутните линии на мрежите и
съоръженията, Природен парк „Витоша“, район
„Витоша“, Столична община. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“. Жалбите се подават в район „Витоша“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
6159
10. – Община гр. Брезово, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 155 на Общинския съвет – гр. Брезово, взето на заседанието
му, състояло се на 30.07.2020 г., протокол № 14, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за елемент на техническата
инфраструктура – част „Електро“ за захранване на
обект „Складова база за зърно, административна
сграда, кантар и ограда“ в УПИ I – стопански
двор, кв. 5 по регулационния план на с. Борец,
община Брезово. На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Брезово пред Административния
съд – Пловдив.
6158
20. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 11-15 от 30.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, е одобрен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за обособяване на УПИ за
ПИ с идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276,
07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280, 07079.8.281,
0 7 0 7 9. 671.42 2 , 0 7 0 7 9. 671. 517, 0 7 0 7 9. 671. 531 ,
07079.471.579, 07079.671.580 и 07079.671.581 по КК
на гр. Бургас в устройствени зони 9/Оз, 26/Смф,
5/Жс и Т86 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на ж.р. Меден
рудник, м. Кара баир, и обслужващи улици с о.т.
129 – о.т. 129а – о.т. 129б, о.т. 128 – о.т. 130 – о.т.
131 – о.т. 132 – о.т. 133 – о.т. 134 – о.т. 135 – о.т.
137 – о.т. 137а, о.т. 135 – о.т. 136 – о.т. 136а и о.т.
134 – о.т. 138 – о.т. 139 – о.т. 140 – о.т. 141 – о.т.
142 – о.т. 143 – о.т. 144 – о.т. 145 – о.т. 146 – о.т.
147 за осигуряване на транспортен достъп до
новообразуваните УПИ в местност Кара баир,
землище на ж.р. Меден рудник, гр. Бургас. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас,
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
6162
2. – Община гр. Долни чифлик, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е постъпил за разглеждане проект на ПУП – парцеларен план на
линейни обекти – външно кабелно електрозахранване на ПИ 68998.46.4 по кадастралната карта
на с. Старо Оряхово. Проектът се съхранява в
дирекция „УТ“ при Община Долни чифлик. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в общинската администрация – Долни чифлик.
6093
9. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 150 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на електропровод за
захранване на поземлен имот (ПИ) 27499.180.93,
собственост на „Неделчева Ауто“ – ЕООД, и на
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ПИ с идентификатор 27499.180.335, с начин на
трайно ползване (НТП) „урбанизирана територия“,
собственост на „Стилконструкционс“ – ЕООД,
преминаващ през следните ПИ: 27499.180.182
с НТП „селскостопански път“, 27499.223.403 с
НТП „пасище“, 27499.223.618 с НТП „дере“ и
27499.223.628 с НТП „пасище“, всички в землище
с. Енина, община Казанлък, с дължина на трасето
258,21 м. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 18 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
6173
100. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
подземен водопровод за захранване на поземлен
имот (ПИ) 35167.37.751 с начин на трайно ползване
(НТП) „за друг вид производствен обект“, преминаващ през ПИ с идентификатор 35167.107.64 с
НТП „селскостопански, горски, ведомствен път“,
всички в землище гр. Казанлък, с дължина на
трасето 72 м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 18 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
6175
234. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларни
планове за захранване на поземлен имот (ПИ)
с идентификатор 35167.73.7, местност Касмера,
с начин на трайно ползване (НТП) „овощна
градина“, собственост на Хикмет Юсеин; на
поземлен електропровод, преминаващ през ПИ
с идентификатор 35167.73.463, с НТП „селскостопански, горски ведомствен път“, с дължина
на трасето 84,5 м; на водопроводно отклонение,
преминаващо през следните ПИ с идентификатори: 35167.73.463 и 35167.74.464 – с НТП „полски
пътища“, с дължина на трасето 257,7 м, всички
в землище Казанлък. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
18 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
6174
312. – Община Костинброд на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 182 от 25.06.2020 г. на
Общинския съвет – гр. Костинброд, е одобрен
проект за ПУП – изменение на плана за улична
регулация в частта между о.т. 308, о.т. 293 и о.т.
310 в кв. 70 и кв. 215 по действащия регулационен
план на гр. Костинброд. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Костинброд до Административния съд – София област.
6177
2. – Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е
изработен и внесен за одобрение проект за подробен устройствен план – план-схема (ПУП – ПС)
на техническата инфраструктура в границите на
урбанизирани територии за трасе на ВиК за обект
„Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа
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на с. Александрово, община Ловеч, по ул. Рачо
Радев, ул. Шипка, ул. Генерал Скобелев и ул. Димитър Рашков“. Възложител: Община Ловеч. В
едномесечен срок от датата на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план до кмета на община Ловеч. Проектът е на разположение за разглеждане
и справки от заинтересуваните лица в сградата
на Община Ловеч – стая № 227.
6127
7. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 218 от
протокол № 8 от 12.08.2020 г. на Общинския съвет – гр. Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен
план за линеен обект: „ЕСИ – отклонение от
подземна канална мрежа за осъществяване на
далекосъобщителни мрежи на територията на
с. Равда“. Tрасето на кабелите е с обща дължина
в земеделска територия 1912 м и започва от нова
кабелна шахта върху съществуваща подземна
инфраструктура и попада 1 м в ПИ 61056.45.113 с
площ 2592 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост, и продължава последователно в следните имоти: 6 м в ПИ
61056.48.104 с площ 4311 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „За селскостопански,
горски, ведомствен път“, публична общинска
собственост, 966 м в ПИ 61056.46.101 с площ
5590 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост, след което
трасето навлиза в урбанизирана територия, предмет на друга разработка, и продължава 204 м в
ПИ 61056.68.100, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост, 734 м в
ПИ 61056.52.100 с площ 15 420 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, стопанисвано
от общината, и 0,4 м в ПИ 61056.51.103 с площ
2856 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост. Площите с
ограничение са: 1 кв. м в ПИ 61056.45.113, 6 кв. м
в ПИ 61056.48.104, 966 кв. м в ПИ 61056.46.101,
204 кв. м в ПИ 61056.68.100, 734 кв. м в ПИ
61056.52.100 и 0,4 кв. м в ПИ 61056.51.103 по кадастралната карта на с. Равда, община Несебър.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
6167
8. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 226 от
протокол № 8 от 12.08.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на
жилищни сгради за сезонно ползване А и Б с магазини – преработка по време на строителството,
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първи етап – жилищна сграда за сезонно ползване
Б с магазини, и втори етап – жилищна сграда
за сезонно ползване А с магазини“, в поземлен
имот с идентификатор 11538.13.50 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност Козлука.
Трасето на кабела е общо 281,41 м и започва от
БКТП – Козлука, в ПИ 11538.13.15, като попада
последователно в следните имоти: 162,93 м в ПИ
11538.13.83 с площ 10 421 кв. м, с начин на трайно
предназначение „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост, 25,22 м в ПИ
11538.13.168 с площ 902 кв. м, с начин на трайно
предназначение „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост, и 93,26 м
в ПИ 11538.13.170 с площ 2906 кв. м, с начин на
трайно предназначение „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, публична общинска собственост. След това трасето попада в урбанизирана
територия последователно в следните имоти: ПИ
11538.13.50, ПИ 11538.13.928 и ПИ 11538.13.168 по
кадастралната карта на гр. Свети Влас. Определя
се сервитут 1 м от двете страни спрямо оста на
трасето на кабела. Площите с ограничение са
562,66 кв. м в земеделска територия и попадат
последователно в следните имоти: 326,75 кв. м
в ПИ 11538.13.83, 50,27 кв.м в ПИ 11538.13.168 и
185,64 кв. м в ПИ 11538.13.170 по КК на гр. Свети Влас. Решението може да бъде оспорено в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
6168
37. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 155 от
30.07.2020 г., взето с протокол № 10, е одобрен
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
електропровод, захранващ ПИ с идентификатор
55155.5.31, м. Бечовица, по КККР на землище
гр. Пазарджик, община Пазарджик. Трасето
започва от нов СБ стълб, предвиден за вграждане в участъка между стълб № 11/25 и стълб
№ 11/26, извод СН „Звъничево“, подстанция „Септемврийци“, в обхвата на ПИ с идентификатор
55155.6.82 – НТП за селскостопански, горски и
ведомствен път, като се разполага в него и се
насочва в посока югозапад. След около 260 м
достига до ПИ с идентификатор 55155.5.48 – НТП
за селскостопански, горски и ведомствен път, и се
установява в него в посока югозапад до достигане
на ПИ с идентификатор 55155.5.31, м. Бечовица,
по КККР на землище гр. Пазарджик, община
Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и
регистъра на засегнатите имоти. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Пазарджик, пред
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6104
38. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 154 от
30.07.2020 г., взето с протокол № 10, е одобрен
ПУП – парцеларен план за трасета на подземен
електропровод и водопровод, захранващи ПИ с
идентификатор 32010.33.25, м. Бръждовица, землище с. Ивайло, община Пазарджик. Трасето на
електропровода започва от съществуващо електромерно табло, намиращо се на южната граница
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на ПИ с идентификатор 32010.33.91, насочва се на
изток през ПИ с идентификатор 32010.33.94 – НТП
за местен път, след което променя посоката си на
север, като се установява в ПИ с идентификатор
32010.33.98 – НТП полски път, и продължава по
него, след което чупи на изток до достигането на
ПИ с идентификатор 32010.33.25, който следва да
бъде захранен, съгласно изчертаното с червено
трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Трасето на водопровода започва от съществуващ
магистрален водопровод, преминаващ през ПИ
с идентификатор 32010.33.98 – НТП полски път,
установява се в полския път в посока юг, като
след около 272 м променя посоката си на изток до
достигането на ПИ с идентификатор 32010.33.25,
който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното със синьо трасе, сервитути и регистъра
на засегнатите имоти. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез
Общинския съвет – гр. Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6105
39. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 153 от
30.07.2020 г., взето с протокол № 10, е одобрен
ПУП – парцеларен план за пътна връзка към
обект: „Паркинг, търговия и услуги“, в ПИ с
идентификатори 48876.6.12, 48876.6.15, 48876.6.16
и 48876.6.14, м. Черни могили, по КККР на
с. Мокрище, в обслужващата зона на път I-8 (София – Пазарджик) при км 184+800 ляво, община
Пазарджик, и издадено разрешение за промяна
предназначението на част от ПИ с идентификатор
48876.79.17 – НТП за селскостопански, горски,
ведомствен път, в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. Черни могили,
по КККР на с. Мокрище, община Пазарджик.
Транспортният достъп до ПИ с идентификатори 48876.6.12, 48876.6.15, 48876.6.16 и 48876.6.14
ще се осъществява от път I-8 (София – Пазарджик) и преминава през ПИ с идентификатор
48876.79.17 – НТП за селскостопански, горски,
ведомствен път, съгласно предложението в приложената скица, заданието по чл. 125 от ЗУТ и
регистъра на засегнатите имоти. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Пазарджик, пред
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6106
40. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 152 от
30.07.2020 г., взето с протокол № 10, е одобрен
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
електропровод, захранващ ПИ с идентификатор
66559.2.31, м. Маждрата, землище с. Синитово, община Пазарджик. Трасето започва от края на трасе
на кабелна линия НН, определено с Решение I от
17.02.2020 г., протокол № 2, на комисията по чл. 71
от ЗУТ (землищната граница между гр. Пазарджик и с. Синитово), и продължава в границите
на ПИ с идентификатор 55155.508.479 – НТП за
второстепенна улица, след което навлиза в обхвата на ПИ с идентификатор 66559.6.142 – НТП
за местен път, след около 160 м трасето сменя
посоката си на юг, като навлиза в ПИ с идентификатор 66559.2.46 – НТП за селскостопански,
горски, ведомствен път, и продължава по него,
сменяйки посоката на изток до достигането на
ПИ с идентификатор 66559.2.31, м. Маждрата, по
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КК землище с. Синитово, община Пазарджик,
който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра
на засегнатите имоти. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез
Общинския съвет – гр. Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6107
77. – Община Своге на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
внесения за разглеждане и процедиране проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура за изграждане на геозащитни съоръжения (участък 3) в обхват на имоти: общински
имот с идентификатор 29163.157.110 в м. Драганово
бърдо с начин на трайно предназначение на територията: територия на транспорта, и начин на
трайно ползване: за местен път, общински имот с
идентификатор 29163.157.210 в м. Драганово бърдо
с начин на трайно предназначение на територията: територия на транспорта, и начин на трайно
ползване: за местен път, и имот с идентификатор
29163.157.25 с начин на трайно предназначение на
територията: горска, и начин на трайно ползване:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на ДАГ – ДГС – Своге, всички по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на
с. Желен, община Своге, част от Комплексен
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за
обект: „Свлачищен участък в с. Желен, м. Езерище, с идентификационен № SFO 43.29163-01“.
Преписката се намира в дирекция „Устройство
и развитие на територията“ при Община Своге
и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
в „Държавен вестник“ на настоящото обявление
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП до общинската администрация.
6100
77а. – Община Своге на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
внесения за разглеждане и процедиране проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за линеен обект на техническата
инфраструктура за изграждане на геозащитни
съоръжения в обхват на части от имоти, общинска
собственост: имот с идентификатор 43390.157.59 с
трайно предназначение на територията: територия
на транспорта, и начин на трайно ползване: за
друг поземлен имот за движение на транспорта,
и имот с идентификатор 43390.157.156 с трайно
предназначение на територията: територия на
транспорта, и начин на трайно ползване: за друг
поземлен имот за движение на транспорта, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на с. Лесков дол, община Своге, Софийска област, част от Комплексен проект за
инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект:
„Свлачищен у частък на път SFO 3611 (II-16
Своге – Томпсън) – Лесков дол, при км 4+150, в
землището на с. Лесков дол, махала Кокелини
бабки, с идентификационен № SFO 43.43390-05“.
Преписката се намира в дирекция „Устройство
и развитие на територията“ при Община Своге
и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
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в „Държавен вестник“ на настоящото обявление
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП до общинската администрация.
6101
77б. – Община Своге на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
внесения за разглеждане и процедиране проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за линеен обект на техническата
инфраструктура за изграждане на геозащитни
съоръжения в обхват на части от имоти: общински имот с идентификатор 62414.78.92 с трайно
предназначение на територията: територия на
транспорта, и начин на трайно ползване: за друг
поземлен имот за движение на транспорта, и
имот с идентификатор 62414.72.32 с трайно предназначение на територията: горска, и начин на
трайно ползване: друг вид дървопроизводителна
гора, по кадастралната карта и кадастралните
регистри (КККР) на с. Редина, община Своге,
Софийска област, част от Комплексен проект за
инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект:
„Свлачищен участък на път SFO 3611 (II-16 Своге – Томпсън) – Лесков дол, при км 0+500, в
землището на с. Лесков дол с идентификационен
№ SFO 43.43390-03“. Преписката се намира в дирекция „Устройство и развитие на територията“
при Община Своге и справки по нея могат да
се правят всеки работен ден от седмицата. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване в „Държавен вестник“ на настоящото обявление заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация.
6102
77в. – Община Своге на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
внесения за разглеждане и процедиране проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура за изграждане на геозащитни съоръжения (участък 4) в обхват на имоти: общински
имот с идентификатор 29163.157.110 в м. Драганово
бърдо с начин на трайно предназначение на територията: територия на транспорта, и начин на
трайно ползване: за местен път, общински имот
с идентификатор 29163.157.301 с начин на трайно предназначение на територията: земеделска,
и начин на трайно ползване: пасище, и имот с
идентификатор 29163.157.25 с начин на трайно
предназначение на територията: горска, и начин
на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДГС – Своге,
всички по кадастралната карта и кадастралните
регистри (КККР) на с. Желен, община Своге,
Софийска област, част от Комплексен проект за
инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект:
„Свлачищен участък в с. Желен, м. Езерище, с
идентификационен № SFO 43.29163-01“. Преписката се намира в дирекция „Устройство и развитие
на територията“ при Община Своге и справки
по нея могат да се правят всеки работен ден от
седмицата. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация.
6103
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15. – Община с. Невестино, област Кюстендил,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните страни, че с Решение № 62 от
протокол № 6 от 22.07.2020 г. на Общинския съвет – с. Невестино, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за изграждане на нов трафопост, нов кабел средно
напрежение, нова въздушна мрежа ниско напрежение за възстановяване на електрозахранването
на махала Арсова, с. Згурово, община Невестино.
Подземна кабелна линия СрН преминава през
ПИ 30613.84.76, ПИ 30613.72.77, ПИ 30613.411.670
и достига до ПИ 30613.411.1, където е разположен проектният МТТ. От МТТ излиза подземен
кабел НН до СТС № 1. В ПИ 30613.411.670 и
ПИ 30613.46.670 са разположени проектните
СТС стълбове, по които преминава въздушната
линия НН. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Невестино пред А дминистративния
съд – Кюстендил.
6094
16. – Община с. Невестино, област Кюстендил,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните страни, че с Решение № 78
от протокол № 7 от 31.07.2020 г. на Общинския
съвет – с. Невестино, е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) за обект: „Допълнително водоснабдяване
на с. Четирци, община Невестино“. Трасето на
водопровода започва от съществуващ шахтов
кладенец в ПИ с идентификатор 81284.79.7 по
одобрени КККР, намиращ се в бившия стопански
двор на с. Четирци. Поземленият имот и шахтовият кладенец са собственост на Община Невестино. Трасето преминава през полски пътища с
идентификатори 81284.42.561, 81284.79.209, пресича
полски пътища с идентификатори 81284.51.598,
81284.51.609, 81284.51.562, недействащ напоителен
канал с идентификатор 81284.42.640 – собственост
на „Напоителни системи“ – ЕАД, частни имоти с
идентификатори 81284.51.17, 81284.51.18, 81284.51.25,
81284.42.3, 81284.107.280, 81284.107.292, имоти на
Община Невестино и достига до съществуващия резервоар в горната южна част на селото с
идентификатор 81284.107.181 по КККР. Проектът
за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в техническата служба на Община Невестино, ет. 3,
стая № 7. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Невестино пред А дминистративния
съд – Кюстендил.
6095
83. – Община с. Ценово, област Русе, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 100 от 29.07.2020 г. на
Общинския съвет – с. Ценово, е одобрен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за канал за дъждовни, битови и
пречистени води от УПИ ІІ, кв. 81, до поземлен
имот с идентификатор 51977.13.105 – отводнителен канал (стар номер по КВС 000091), по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Новград, ЕКАТТЕ 51977, община Ценово,
област Русе. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – с. Ценово, пред Административния съд – Русе.
6136
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Административният съд – София-град, второ отделение, 68 състав, на основание чл. 218,
ал. 2 от Закона за устройство на територията
съобщава, че по жалба срещу Решение № 550 от
25.07.2019 г. на СОС в частта, в която е одобрен
ПРЗ на УПИ III „за озеленяване с режим на
Tгo“ в кв. 40, м. Ж.к. Дружба 2-част, в частта,
касаеща ПИ с идентификатор 68134.1505.1034
и ПИ с идентификатор 68134.1505.978, обявено
в „Държавен вестник“, бр. 69 от 30.08.2019 г.,
е образувано адм. д. № 978/2020 г. по описа
на съда, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 4.11.2020 г. от 10,30 ч.
Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен
срок от деня на обнародването на настоящото
съобщение в „Държавен вестник“, като подадат
писмена молба със съдържание и приложения,
посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 от ЗУТ.
6170
Административният съд – София-град, второ отделение, 68 състав, на основание чл. 218,
ал. 2 от Закона за устройство на територията
съобщава, че по жалба срещу Решение № 550
на СОС от 25.07.2019 г., с което се одобрява
проект за план за регулация и план за застрояване на м. Ж.к. Дружба 2 – І част, в частта
относно УПИ ІV – за озеленяване с режим на
Тго, кв. 42г, в което попада сграда с идентификатор 68134.1504.1788.1, обявено в „Държавен
вестник“, бр. 69 от 30.08.2019 г., е образувано
адм. д. № 1072/2020 г. по описа на съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 4.11.2020 г. от 10,30 ч. Заинтересованите лица
могат да се конституират като ответници по
делото в едномесечен срок от деня на обнародването на настоящото съобщение в „Държавен
вест ник“, като пода дат писмена молба със
съдържание и приложения, посочени в чл. 218,
ал. 5 и 6 от ЗУТ.
6171
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админист ративнопроцесуа лни я кодекс съобщава,
че е пост ъпи ло оспорване на разпоредбата
на чл. 48, ал. 5 от Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Стамболово,
по което е образувано адм. дело № 671/2020 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 7.10.2020 г. от 10,15 ч.
6176
Софийският районен съд, ІІІ ГО, 82 състав,
е образувал гр.д. № 70688/2018 г. по заявление
за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417
ГПК, подадено от „Първа инвестиционна банка“ – АД, срещу Инна Владимировна Свидерская, гражданка на Руската федерация, родена на
2.02.1982 г., конституирана по делото на мястото
на починалия Костадин Костадинов Костадинов.
Ответницата в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде
възражение по реда на чл. 414 ГПК, след като
получи препис от заповедта в деловодството на
съда, като следва да посочи и съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6172
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Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково
отделение, на основание чл. 74 от ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № 158/2018 г.,
I гр. състав, по искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с адрес за
призоваване: Пловдив, вх. № 1861 от 19.01.2018 г.,
против Ли Мейдзяо от Пловдив, и Ли Цзюн от
Пловдив, с което е предявен иск по чл. 74 от
ЗОПДНПИ за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество на обща
стойност 233 598,67 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ от Ли Мейдзяо:
равностойността на дружествените дялове в
размер 2550 лв., притежавани от Ли Мейдзяо в
капитала на „С.В.В. 2009“ – ООД, ЕИК 200821508,
седа лище и а д рес на у п ра вление П ловдив,
ул. Христо Ботев № 39, представлявано от Ли
Мейдзяо;
равностойността на дружествените дялове в
размер 200 лв., притежавани от Ли Мейдзяо в
капитала на „Лилана Ли“ – ЕООД, ЕИК 201140605,
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асен
Христофоров № 6, ет. 1, ап. 5, представлявано от
Ли Мейдзяо;
равностойността на дружествените дялове в
размер 50 лв., притежавани от Ли Мейдзяо в капитала на „ЗОРА – 666“ – ЕООД, ЕИК 202099606,
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асен
Христофоров № 6, ет. 1, ап. 5, представлявано от
Ли Мейдзяо;
равностойността на дружествените дялове в
размер 50 лв., притежавани от Ли Мейдзяо в капитала на „ЗОРА – 888“ – ЕООД, ЕИК 202099613,
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асен
Христофоров № 6, ет. 1, ап. 5, представлявано от
Ли Мейдзяо;
равностойността на дружествените дялове в
размер 500 лв., притежавани от Ли Мейдзяо в
капитала на „Юе Ли“ – ООД, ЕИК 203583827,
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асен
Христофоров № 6, ет. 1, ап. 5, представлявано от
Ли Мейдзяо;
сумата общо в размер 71 103 лв., внесена по
разплащателна сметка, открита на 21.12.2011 г. и
закрита на 6.06.2014 г. в „ПроКредит банк България“ – АД, с титуляр Ли Мейдзяо;
сумата в размер 500 лв., внесена по разплащателна банкова сметка, открита на 11.11.2015 г.
в „ПроКредит банк България“ – АД, с титуляр
Ли Мейдзяо;
сумата в размер 4000 лв., внесена по сметка, открита на 5.10.2015 г. в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ли Мейдзяо;
сумата в размер 2000 лв., внесена по сметка, открита на 9.11.2015 г. в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ли Мейдзяо;
сумата в размер 24 545,67 лв., внесена по
сметка, открита на 24.03.2014 г. в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Ли Мейдзяо.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ от Ли Цзюн:
равностойността на дружествените дялове
в размер 2450 лв., притежавани от Ли Цзюн от
капитала на „С.В.В 2009“ – ООД, ЕИК 200821508,
седа лище и а д рес на у п ра вление П ловдив,
ул. Христо Ботев № 39, представлявано от Ли
Мейдзяо;
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равностойността на дружествените дялове
в размер 200 лв., притежавани от Ли Цзюн от
капитала на „О.А.Д.“ – ЕООД, ЕИК 201140669,
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асен
Христофоров № 6, ет. 1, ап. 5, представлявано
от Ли Цзюн;
равностойността на дружествените дялове в
размер 50 лв., притежавани от Ли Цзюн от капитала на „Родопи – 66“ – ЕООД, ЕИК 202099652,
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асен
Христофоров № 6, ет. 1, ап. 5, представлявано
от Ли Цзюн;
равностойността на дружествените дялове в
размер 50 лв., притежавани от Ли Цзюн от капитала на „Родопи – 88“ – ЕООД, ЕИК 202099684,
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асен
Христофоров № 6, ет. 1, ап. 5, представлявано
от Ли Цзюн;
равностойността на дружествените дялове
в размер 500 лв., притежавани от Ли Цзюн от
капитала на „Юе Ли“ – ООД, ЕИК 203583827, седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асен
Христофоров № 6, ет. 1, ап. 5, представлявано от
Ли Мейдзяо.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ от Ли Мейдзяо и Ли Цзюн:
Недвижим имот, намиращ се в Пловдив, а
именно: апартамент № 5, построен върху държавна земя в Пловдив, изложение – югозапад,
северозапад, състоящ се от три стаи, трапезария,
готварна, баня, тоалетна и антре, със застроена
площ 86,57 кв. м, с прилежащите избено помещение № 5 с полезна площ 6,70 кв. м, заедно със
съответните 1,579% идеални части от общите
части на сградата и съответното право на строеж
върху терена, върху който е построен блокът,
при граници на жилището: отляво – апартамент
№ 4; отдясно – апартамент № 6; отгоре – апартамент № 11; отдолу – междинен етаж, съответно
и за избеното помещение: отляво – коридор;
отдясно – изба № 6, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот, дело
№ 430/30.06.2008 г., вписан в СВ – Пловдив, от
30.06.2008 г.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 70 380 лв.
Лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Берлинго“, цвят: тъмносив, дата на първа регистрация – 24.01.2008 г., придобит на 28.12.2010 г.
Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент – 6500 лв.
Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Фаетон“, цвят: бял, дата на първа регистрация – 26.10.2011 г., придобит на 18.09.2015 г.
Пазарна стойност към настоящия момент –
30 500 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и чл. 62 от ЗОПДНПИ от Ли Мейдзяо и Ли Цзюн:
сумата в размер 6970 лв., представляваща
пазарната стойност на товарен автомобил марка
„Мерцедес“, модел „Спринтер 212 Д КА“ към
датата на отчуждаването му – 25.09.2015 г.;
сумата в размер 10 500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„Ауди“, модел „А 6“, към датата на отчуждаването
му – 16.12.2016 г.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото, предмет
на спора, в едномесечен срок от датата на обна-
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родване на обявлението в „Държавен вестник“ за
образуваното пред Окръжния съд – Пловдив, дело.
Делото ще се разглежда в съдебно заседание на
16.12.2020 г. от 15 ч. в Окръжния съд – Пловдив,
Съдебна палата, бул. Шести септември № 167.
6160

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
1. – Управителят на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Векта“ – Пловдив, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 24.10.2020 г. в 13 ч. на адрес:
Пловдив, ул. Д. Талев № 75А, сградата на охранителна фирма „Даикс“, при следния дневен ред:
1. промяна на седалище и адрес на управление
на сдружението на следния адрес: Пловдив,
ул. Синчец № 1; 2. приемане на нов устав на сдружението съгласно действащия ЗЮЛНЦ, в който
да бъдат отразени промените; 3. пререгистрация
на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб
Векта“, включително и по електронен път; 4. други.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
извънредното общо събрание, са на разположение
на адреса на управление на сдружението. При
поискване те могат да бъдат предоставени на
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всеки член на сдружението. Съгласно чл. 26 от
устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум
събранието се отлага с един час на същото място
и при същия дневен ред и е редовно независимо
от броя на членовете.
6179
94. – Управителният съвет на сдружение
„Футболен клуб „Дъбрава“ – с. Осеновец, област
Шумен, със седалище и адрес на управление:
с. Осеновец, ул. Дъбрава № 2, на основание чл. 37,
ал. 5 от устава на сдружението, протоколно решение № 1 от 12.08.2020 г. и чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 15.10.2020 г. в
17 ч. в залата на читалище „Светлина 2007“ – с.
Осеновец, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на сдружението; 2. избор на управителен
съвет; 3. обсъждане на текущи спортно-технически, финансови и административни въпроси и
вземане на решения във връзка с тях; 4. приемане
на нови членове; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
6163

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.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
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